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Előszó

„’Egy  nagy,  sötétlő  erdőbe  jutottam’,  építészetelméleti  kérdésekkel  kezdtem 
foglalkozni” – írja kandidátusi értekezésének opponensi bírálatokra adott vá-
laszában Dr. Vámossy Ferenc; e sötét erdőben tett kalandozásait igyekeztünk 
most  a Tisztelt Olvasók  elé  tárni  e  kötetben. Negyven  év. Ennyi  idő  telt  el 
a legrégebbi  és  a legújabb  itt megjelent  szöveg  elkészülte  között. E  negyven 
év politikai és szemléletbeli változásai – természetesen – nyomon követhetők 
a szövegeken, amelyek megjelentetése, úgy érzem – ha mégoly’ neves és mér-
tékadó szerzőről is legyen szó, mint dr. Vámossy Ferenc, aki generációk építé-
szeti szemléletét formálta több, mint fél évszázadnyi oktatói és kutatói munká-
ja során – némi magyarázatra szorul. E tanulmányok tartalmi vonatkozásban 
– vállalva az avíttság kritikáját  is – változatlan  formában kerültek e kötetbe, 
hiszen  hitelességük megtartásának  kényszere  erre  kötelezett,  ennek  ellenére 
–  úgy  gondolom – olyan  fontos,  gondolatformáló meglátásokat  vonultatnak 
fel, amelyek indokolják a rehabilitációt. E szövegek olvasása során, ha szükség 
van is egyfajta értékelemző attitűdre, amely a politikai rendszerek elvárásainak 
megfelelő szövegrészekre – kiszólásokra, kötelező idézetekre – fátylat borít, de 
kiemelni segíti a tanulmányok máig jelentős, sőt hiánypótló gondolatait; sok-
oldalú elemzésre adnak lehetőséget, hiszen korrajzként való olvasatuk legalább 
olyan érdekes, mint a ma is aktuális elemzések kortárs értelmezési szemléletek 
szerint való továbbgondolása.

Vámossy Ferenc 1963-ban született doktori disszertációja látlelet az ’50-es és ’60-
as évek építészetéről. A korról, amely az építészek számára addig soha nem lá-
tott szabadságot biztosított, hiszen a szinte korlátlan technikai lehetőségekkel 
felruházott  alkotókat még  nem  kötötték  a környezeti  terhelés  csökkentésére 
irányuló törekvések. E munka különösen értékes eleme, hogy egy kortárs sze-
mével  tekinthetjük  át  (kivételes  alapossággal)  ennek  az  építészettörténetben 
különleges  helyet  elfoglaló  korszaknak  az  alkotásait  és  alkotóit,  ismerhetjük 
meg az egyes művek mögött húzódó gondolatrendszert. Feltétlenül érdemes 
e tanulmány  olvasása  során  az  információáramlás  nehézkessége mellett,  an-
nak kényszerűen szűrt voltára  is gondolnunk, amelyből  (a  többi  szöveg által 
is bizonyított) komoly háttértudásra és szintetizáló készségre volt szükség ah-
hoz, hogy a tendenciákat komolyabb torzítás nélkül felmérni lehessen. Doktori 
disszertációjában az épületek és alkotóik bemutatásával párhuzamosan szövött 
elméleti gondolatkísérletének legfontosabb eredménye az organikus, a szerves 
építészet eszméjének felfedezése, amelyben (a később kibontakozó, népiessé-
get,  természetközeliséget  és  természeti  formákat  kiemelő  stílustól  eltérően) 
Wright, Le Corbusier és Mies van der Rohe gondolkodásmódjának egylénye-
gűségét, ezáltal sajátos építészetfelfogást határoz meg.
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A tartalom és forma kérdését a válogatás legkorábbi tanulmányában az épí-
tészetelmélet és az esztétika egyik alapvető kérdéseként vizsgálva eljut az ízlés 
kérdésének, valamint ezen keresztül a személyes percepciók és preferenciák ál-
tal az társadalmi vonatkozásokkal ellentmondásba kerülő építészet meghatáro-
zásáig, amelynek feloldása „az építész, az alkotó ember felelőssége.”
Kandidátusi értekezése nem pusztán helyzetjelentés az építészetkritika kora-

beli viszonyairól, Dr. Vámossy Ferenc tanulmánya nem kínál kevesebbet, mint 
az  értékőrző  és  értékteremtő  kritikaíráshoz  feltétlenül  szükséges  ismeretek, 
attitűd  felvázolását. Mindezt a művek értelmezési  lehetőségei  felől közelítve, 
támaszkodva az ismeretelmélet és a szemiotika vívmányaira,  itt  is elsősorban 
ennek legnagyobb hatású képviselőjére, Umberto Eco: A nyitott mű poétikája 
című művére. Munkájában olyan komplex rendszerbe foglalja a kritikaírás le-
hetőségeit és feladatát, amely nemcsak ismeretátadásra alkalmas, de tankönyv-
ként szolgálhat a későbbiekben. Az értekezéshez hasonlóan érdekes olvasmány 
ennek vitairata is, amelyből a mű fogadtatását ugyanúgy megismerhetjük, mint 
két eltérő szempontrendszer szerint értékelő, a hazai építészeti gondolkodás-
ban egyaránt kiemelkedő jelentőségű alkotó kritikához való viszonyát is.
Az építészeti kultúra Magyarországon című, F. Vámossy Erzsébettel közö-

sen jegyzett tanulmány a magyar (talán helyesebben Kárpát-medencei) építé-
szettörténet lényegre törő, mégis számos példával érzékletessé tett áttekintése. 
Tömörsége, ismeretterjesztő felhangja ellenére az építészettörténet aktív mű-
velői számára is új gondolatokat implikáló olvasmány lehet. 
Legújabb műve, amely e kötetben helyet kapott A technikai környezet esz-

tétikai értelmezése napjainkban című munkája, amely ugyan 2003-as megjele-
nésének köszönhetően viszonylag könnyen hozzáférhető, e szöveg dr. Vámossy 
Ferenc jelentős életművének gondolati fejlődését méltán reprezentáló, számos 
(e kötetben is felcsendülő), elszigetelt gondolatot szintetizáló tanulmány, ezért 
kiemelt helye van e válogatásban. Míg a kandidátusi értekezés az elméleti al-
kotók számára született iránymutatásokat hangsúlyozza, e tanulmány a design 
jelentőségének kiemelése, jelentőségének feltárása mellett a gyakorló építészek-
nek  törekszik  megfogalmazni  feladataik  lényegesebb  mozzanatait,  de  a mű 
Kollár Lajossal közösen írott, Mérnöki alkotások esztétikája című könyvének 
eszmei továbbvitele is.
Bízom benne, hogy e mindeddig nehezen hozzáférhető (sőt, részben eddig 

soha meg nem jelent) értekezések érdemben járulhatnak hozzá az építészetről 
való gondolkodás fejlődéséhez.

Móré Levente
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A modern építészet változása,  fejlődése, kibontakozása az utóbbi két évtized-
ben számos elméleti problémát vet fel, amelyet az építészetelméletnek fel kell 
tárnia, meg kell oldania. E feladat nem valósítható meg az építészet  legújabb 
fejlődésének történeti vizsgálata, az adatok korszerű, összefüggő feldolgozása, 
egymás mellé állítása, rendszerezése nélkül. Tanulmányom, ha vázlatosan is, de 
ezt kísérli meg a modern építészet főbb változatainak történeti áttekintése ré-
vén. A vizsgálat során a kapitalista országok modern építészetével foglalkozom, 
a szocialista országok építészete ma már külön tanulmányt igényel.
E történeti áttekintés egyelőre nem lehet más, mint az adatok összeállítása 

egy későbbi mélyreható elemzés előkészítéséhez. Az adatszerű összeállítás teszi 
indokolttá a helyi, területi tárgyalást. Bár kétségtelenül van a modern szemlé-
leten belül sajátos helyi  jelleg, a területi  tárgyalásmód sok vonatkozásban ér-
telmét vesztette. Az alkotók,  irányok,  törekvések kapcsolódása,  időrendisége 
a területi elhatárolástól sokszor jellemzőbb összefüggés, a területi tárgyalás itt 
mégis elkerülhetetlen.
A modern építészet sajátosságának, jellemző vonásainak feltárása tanulmá-

nyomban csak vázlatos, viszonylagos értékű, és az ilyen irányú későbbi kutatás-
nak csupán kezdetét jelenti.
E  kérdések  rendszeres  –  az  összefüggések minden  területére  kiterjedő  – 

megvilágítása a felmerülő építészetelméleti feladatok egyike.
Mivel  jelenlegi munkám célja a vizsgálat alá vonandó  legjelentősebb mo-

dern építészeti anyag adatszerű összeállítása, elhatárolása, néhány jelentős kér-
déssel nem foglalkozhatom. Ilyen például a vasbeton vagy a fémek felhasználá-
sának történeti kialakulása, a magasház technikai feltételeinek és még sok más 
problémának a tárgyalása – mindez azonban itt kívül esett célomon.
A tanulmány terjedelme is határt szabott a kérdések vizsgálatának, célja ösz-

szefoglalás, tehát lehatárolása indokolt – mégis már most felismerhető néhány 
olyan  újabb  jelenség,  amelynek  elemzése  rövidesen  elkerülhetetlenné  válik. 
Ilyenek a legújabb, fantasztikumot hajszoló törekvések, és néhány születőben 
lévő  áramlat  a  modern  építészeten  belül,  amelyeknek  tárgyalása,  elemzése, 
rendszerezése azonban már a későbbi kutatás feladata.

A modern építészet jellemző vonásai

Az  építészet  változásának,  fejlődésének  alapja  a  társadalom  –  a  társadalom 
anyagi életének – változása, fejlődése, mozgása. A kapitalista termelési mód ki-
alakulása, virágzása és hanyatlása folyamán gyökeresen átalakult az ember élete 
és egyre inkább elszakad a természeti környezettől. Kialakul az új környezet, 
a „második természet” – amely az emberi munka jegyeit hordozza, az ember 
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eltárgyiasulását,  tudatának átalakító, szervezőképességét tükrözi. A technikai 
civilizáció, a gépi nagyipari termelés kialakulása, az igény és lehetőség rohamos 
fejlődése és az emberiség lélekszámának ugrásszerű emelkedése megváltoztatta 
a mindennapi  élet  formáját  is. Ez a  folyamat mindjobban gyorsul  és  az  em-
beriség  egyre  nagyobb  hányadára  terjed. Az  emberiség  átlépi  az  előtörténet 
küszöbét, és kezdetét veszi a valóságos emberi történelem, az emberi lehetősé-
gek nagyszerű kibontakozása az osztálynélküli társadalomban. Az élet minden 
területén jelentkező fejlődés az építészetben is végbemegy.
Az  építészet  átalakul,  megváltozik,  a  meglévő  történelmi  elemek,  mód-

szerek,  igény és  technika elavulnak és átadják helyüket az újnak. E folyamat 
a minőség új fokán, az egész építészet megváltozásával, tartalmi és formai át-
alakulásával  jár. Az  építészet  egésze  elszakad  a  történeti  építészet  eszméitől, 
alapjaiban  átformálódik,  újra  születik. Az  építészet  területén  is  lejátszódik  a 
társadalom életében eddig legdöntőbb változás, lezárul az előtörténet s ebben – 
minden szépségével és értékével, minden egyoldalúságával, leszűkítettségével 
– a  történeti építészet, az emberi előtörténet, az osztálytársadalmak korának 
építészete, művészete. Visszavonhatatlanul  lezárul  az „építőművészet”  eddig 
kialakult normáinak kora – e folyamat azonban még csak kezdetén tart. A mo-
dern építészet egyelőre a kapitalizmusban alakult ki, csak az előzmények, az 
új gyökerei születtek meg, s készítik elő a változások számára a talajt. Az osz-
tálynélküli, magasabb rendű emberi társadalom építészete még csak az úttörők 
műveiben jelentkezik, előképei jelentek meg. Az egész társadalmi tevékenysé-
get, gyakorlatot átfogó modern építészet még alakulóban születőben van.
Ebben az új építészetben az  idő változása még  jelentősebb szerepet nyer. 

A még ki sem alakult építészet néhány év alatt elavul. Együtt él és együtt fej-
lődik a rakétakorszak és az atomkor technikájával, ha egyenlőre mozgása még 
lassúbb is, sok a visszahúzó erő.
Korunk építészetének jórésze nem tudott a technikai építészet szintje fölé 

emelkedni,  sőt,  sokszor még  technikailag  is  elavult. Másik  része  a modern, 
korszerű formákkal, mint mechanikusan átvett elemekkel eklektizál, az új épí-
tészet lényegének megértése nélkül, és ez sem sokkal jobb, mint a konvenciók 
kötötte történeti formába merevedő, még mindig eléggé általános irányzat. Az 
„új építészet” – ahogyan európai művelői említik a modern építészetet – a leg-
jobb építészek hosszú küzdelmének egyre alakuló eredménye.
A modern építészet nem stílus. Ma már nem állnak az építészet előtt olyan 

kötöttségek,  amelyek egyetlen  irányba köthetnék az  építészet útját. A megis-
merés  folyamata  a  hírközlés  révén  hihetetlenül meggyorsult. Hiányzik  tehát 
a  lehatároltság – az áttekintés hiányának – hatalmas  szellemi kötő ereje. De 
az alkotás folyamatától  is távol áll már a stílus fogalma. A modern építészeti 
szemléletet úgy jellemezhetjük, mint a különválasztott és egymástól elszakadt 
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tudományos, technikai, művészi, gazdasági stb. szempontok egyesítésére való 
törekvést az alkotás során, az alkotás folyamatában. Ez a szemlélet szükség-
szerűen az egyedi konkrét  feltárulás  folyamán a  legnagyobb változatosságot, 
az egyéni, konkrét megvalósulás különállását, egyediségét eredményezi. A mo-
dernség nem stílus. Az erkölcsi, szemléleti magatartásban, az alkotó szándék és 
gondolkodásmód korszerűségében jelentkezik.
Az új építészet gyakran egymással szembenálló legnagyobb alkotói az alap-

vető kérdésekben egyetértenek. Egyetértenek elsősorban az építészet alapfel-
adatának, az ember szolgálatának hirdetésében. Az emberszolgálat ilyen érte-
lemben nem más, mint az építő tevékenységgel az emberi, társadalmi, fizikai és 
szellemi funkciók teljes kielégítése, a kiváltságosok, a kevesek helyett az egész 
társadalom szolgálata.
Az emberi társadalom legjellegzetesebb és döntő tevékenysége az építés. Az 

építész feladata, hogy e tevékenység a tudatosság legmagasabb fokán, a legátfo-
góbb művészetté, az építés művészetévé ötvöződjön. Az eszközök és lehetősé-
gek a fejlődés folyamán a feladatokkal együtt nőttek. A XX. század technikája 
alkalmas az építés elképzelhetetlen méretű igényeinek megvalósítására. A mo-
dern építészet már nemcsak egy-egy kivételes művet kíván létrehozni, hanem 
elsődleges  célja  és  feladata,  hogy  az  élet  teljes  kerete  váljék  általa  emberivé, 
művészivé. Ezért a XX. század építészetének alapvető feladata a városépítés. 
A művészet,  amely  a  történeti  építészetben néhány,  elsősorban  a  társadalom 
uralkodó rétegeit szolgáló műben testesedik meg, újjászülethet az egész emberi 
társadalom teljes építési tevékenységében – a társadalom egésze számára. 
Ez az az alapvető feladat, amelyet az új építészet művelői kapitalista környe-

zetük ellenére is felismertek. Megvalósulására azonban a kapitalista társadalmi 
rendben nem kerülhet  sor. A modern építészet – és  természetesen a modern 
művészet is – egészében csak az osztálynélküli társadalomban bontakozhat ki. 
A kapitalizmus talaján a fejlődésnek csak az a szakasza mehetett végbe, amely 
az alacsonyabb fokú társadalom anyagi és szellemi fejlődésében szükségszerűen 
megvalósul és felhalmozódik, hogy előkészítse a társadalmat a minőségi válto-
zás, a társadalmi ugrás új fokára. A modern építészet kialakulásának és változa-
tainak vizsgálatánál ezt a tényt a legmesszebb menően figyelembe kell vennünk.
A modern építészet a XX. század folyamán öltött formát, előzményei, gyö-

kerei azonban az előző évszázadba nyúlnak vissza. A modern építészet irány-
zatainak, változatainak tárgyalásánál az építészet átalakulásának e jelenségeire 
röviden  utalnom  kell.  A történeti  építészetet  a  XIX. század  folyamán  egyre 
inkább csak másoló klasszicizmus, romantika, majd eklektika mögött – a tör-
ténelmi máz alatt és annak ellenére is – beköszöntött a feltartóztathatatlan és 
elkerülhetetlen  változás. Magában  az  építésben olyan mélyreható  átalakulási 
folyamatok mentek végbe, amelyek a múlt felélesztését egyre több és több el-
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lentmondással terhelték. Az objektív fejlődés előre hajtó tényezői megjelentek 
az eklektika  felszíne alatt  is. Az  ipari  forradalom és  az ezt követő ugrássze-
rű technikai fejlődés az építési technika teljes átalakulását eredményezte már 
a XIX. század folyamán. A vasszerkezetek – előbb az öntöttvas, majd az acél 
kifejlődése – korlátlan szerkezeti  lehetőségeket, valamint az építés és gyártás 
kapcsolatát teremtették meg. A század utolsó évtizedeiben megjelent a vasbe-
ton és alkalmazták is néhány mérnöki építményben. A természettudományos 
fejlődés lehetővé tette a szerkezetek erőtani számítások alapján történő mérete-
zését és ezzel alapvetően megváltoztatta, mérnöki műveletté avatta a létrehozás 
folyamatát. A mérnöki  alkotómunkán keresztül  a matematikai  és  geometriai 
absztrakció egyre több és több eleme szövi át az ember környezetét, A techni-
kai fejlődés követelte új épülettípusok, az ipari és közlekedési épületek és a nö-
vekvő társadalmi igény teremtette egyre többféle rendeltetésű közösségi és ter-
melési épületek megvalósítása során a technikai, technológiai és funkcionális 
igények egyre határozottabban fogalmazódnak meg. Már a XIX. század folya-
mán kialakult a történeti térkapcsolási sémák mechanikus alkalmazása helyett 
a funkciókat elemző tervezés módszere. A gépesítés fejlődésével és a városok 
növekedésével  szükségszerűvé  vált  közművesítés meginduló  folyamatával  az 
épületek technikai felszerelése rohamosan bővül és ezzel egyre több tényező 
kapcsolódik a tervezésbe. Mindez együttvéve a századforduló idejére kikény-
szeríti a tudományos módszerekkel történő tervezés kialakulását.
Az építési technika ilyen konstruktív és funkcionális gondolkodást kialakí-

tó átalakulása mellett jelentős mozgatója a fejlődésnek az angol iparművészeti 
mozgalom és ennek első kísérlete, a gyártás és művészet kérdésének összehan-
golására. Az európai vasszerkezeteket alkalmazó építészek mellett a chicagói 
iskola az első konzekvens magasházak építésével a XX. század építészetének 
legfontosabb kérdésében hajtott végre jelentős kísérletet. 
A XX. század  elejére  világossá  vált,  hogy  a  társadalom  életének megvál-

tozásával  az  építészetnek  is  változnia  kell. A kialakult  természettudományos 
gondolkodásnak és  a gépesítésnek,  az új  technikának és  anyagoknak megfe-
lelően az építési tevékenységet is új alapokra kell fektetni. A XIX. század elő-
remutató  jelenségei  alapján  a századforduló  idején  a  szecesszió  törte meg  az 
akadémizmus, az eklektika uralmát. A szecesszió alkotói felismerve a század-
fordulóig  végbement  változások  tényét  és  jelentőségét,  szakítani  kivánnak  a 
történeti  konvenciókkal  és  új,  a  történetitől  független,  de még  elsődlegesen 
formai, ornamentikus módszerekkel, rövidéletű művészetet teremtettek, amely 
elsősorban az iparművészebben és belsőépítészetben fejlődött ki. Az új tech-
nika  és  régi  forma  ellentétét  felismerték,  a  neveltetésükkel,  egész  lényükkel 
összefonódott  konvenciókkal  azonban  mégsem  tudtak  teljesen  leszámolni. 
A modern építészet  szakít  a  történeti  esztétika  szellemével. Az építészet  fej-
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lődésének az a fonala, amely a XIX. század folyamán éppen a történeti eszté-
tika – a művészet mindenek felettiségének hirdetése – következtében szakad 
meg az eklektika elsekélyesedésével, a XX. század első évtizedeiben ölt lassan 
újra  formát.  A szecesszió  generációja,  Mackintosh,  Voysey,  Sullivan,  Horta, 
Wagner, Hoffmann, Loos, Behrens és van de Velde megteremtette a  talajt a 
továbblépés lehetőségének. A szecesszióból elinduló Wright, Perret, Saarinen 
és a fiatalabb nemzedék, Gropius, Le Corbusier és Mies van der Rohe már az 
új építészetet alakította ki.
A modern  építészet  elvei  és  elmélete  történeti  fejlődés  eredményeképpen 

jött  létre, nem pedig egyszerre és egyértelműen. A XX. század építészetének 
legjobbjai egyéniségük és alkotásaik sokrétűségében az építészet ellentétes pó-
lusait  és  lehetőségeit  képviselik.  Szinte  egymással  szembenállva  teremtették 
meg elméletüket és annak alapján művészetüket, amely együttesen és egészé-
ben jelenti, roppant gazdagságával és teljes kötetlenségével az építészet jelené-
nek és jövőjének útját. Ezek az elvek még nem merevedtek meg, nem szilárdul-
tak meg, nálunk még nem is tisztázódtak teljesen. Az utóbbi években ezenkívül 
jelentős változás következett be a modern építészet elméletében és gyakorlatá-
ban, mégis Wright organikus építészete, Le Corbusier racionalizmusa, Gropius 
tárgyilagossága, küzdelme az új igényeket szolgáló építészetért, majd Mies van 
der Rohe jövőbe mutató nagyvonalúsága együtt alkotják az új építészet elmé-
letének  alapját.  A hatásuk  alatt  mindenhol megújuló  építészeti  gondolkodás 
a szemlélet  kitágulását,  kiegészülését,  az  építészet  világot  átfogó  egységében 
a helyi színt és sajátosságot, elméletében a sokoldalúságot teremti meg.
A modern építészeten belül két, határozottan felismerhető fő irányt külön-

böztethetünk meg. Az egyiket – amelyik szorosabban csatlakozik a XIX. szá-
zad  szerkezeti  fejlődéséhez  –  talán  konstruktív  iránynak  nevezhetnénk,  bár 
nem  azonos  azzal,  amit  általában  konstruktivizmusként  emlegetnek.  Ebben 
az irányzatban a funkcionális követelmények mellett erős hangsúlyt kap az al-
kotás folyamatában a szerkezet és a szerkezeti anyagok, az acél, az üveg vagy a 
vasbeton, mint a XX. század jellegzetes építőanyagai. A másik irányzat, a szer-
kezeti  formák  és  gondolatok mellett  a  formálás  többi  tényezőit,  a  funkciót, 
a formát – a megjelenés, a jelenség nemcsak a szerkezetből, anyagból következő 
jellemzőit tekinti az építészeti alkotás meghatározó oldalának. E két irányzat 
inkább csak szélső határait jelenti a modern építészet változatainak, s nincs szó 
itt valamiféle merev szétválásról, vagy izmusról. A konstruktívizmus, funkci-
onalizmus elleni támadások a modern építészet – kiragadott – jelenségei ellen 
az építészet meg nem értéséről tanúskodnak. A „funkcionalizmus” elleni harc 
nem annyira a Bauhaus, Le Corbusier vagy a korai olaszok – a fejlődés ellent-
mondásossága, ellentéteken át történő mozgása következtében valóban jelen-
lévő – túlzásai, hideg racionalizmusa ellen irányult, mint inkább a konvenciók, 
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a történeti építészet szellemének retrográd védelmét jelentette.1 A modern épí-
tészet irányzatainak elkülönítését tehát nem merev határként, hanem a legjel-
lemzőbb sajátosságok megközelítéseként kell értelmeznünk.
A két fő irány közül a konstruktív építészeti magatartás ugyanúgy a modern 

építészet legnagyobb mestereinek sajátossága, mint a funkcionális – formai kö-
vetelmények  előtérbe  állítása. Az  első  irányhoz  azok  a változatok  tartoznak, 
amelyek általában egy szerkezeti anyagra épülnek, annak sajátosságait bontják 
ki, építészetük belső  törvényeinek  jórészét a kiválasztott anyag  tulajdonságai 
határozzák meg. Jó kezekben ez természetesen nem jelent egyoldalúságot, nem 
jelent mechanikus kötöttségeket. Nem más ez, mint a szabadság tudatos, ön-
kéntes korlátozása, fegyelmezése, az igazi alkotói szabadság kibontakozása.
A konstruktív irányon belül a XX. század két, egymással versenyző jelleg-

zetes anyaga, a vasbeton és az acél-üveg építészet jelentik azokat a pólusokat, 
irányzatokat, amelyek között a legkülönfélébb változatok alakulnak ki. 
A vasbetonépítés  talán  legjellemzőbb,  és  alapvető változata Le Corbusier 

vasbetonépítészete. Kezdetben racionális, később egyre több – már nemcsak 
racionális  –  elemet magában  foglaló  építészete  a modern  építészet  egyik  ki-
bontakozási irányának meghatározója, Működése nyomán a vasbetonépítészet 
sajátos változatai alakulnak ki a világ legtávolabbi területein: Le Corbusier vas-
beton építészetén alapul a brazil és középamerikai építészet, s jórészt ezen ala-
pul a mai japán vasbeton építészet is.
A vasbetonépítés másik változata a mérnök-konstruktőrök által megterem-

tett,  bizonyos mértékig  racionálisabb  –  konstruktívabb  –  vasbetonépítészet, 
Nervi,  Torroja  és Maillart  vasbetonépítése  –  amely  azonban  főleg  a  héjépí-
téssel és a függőtető alkalmazásával szintén a legmerészebb fantázia világába 
torkollik. Elég, ha Candela héjszerkezeteire, vagy Stubbins művére, a berlini 
Kongresshalle-ra utalok itt.
A konstruktív irány másik ága, irányzata a fém-üveg építészetén, a nagyipari 

üzemi technológián és szerkezeti, szerkesztési rendszereken alapszik. Úttörője 
Mies van der Rohe, a gyártott, nagyipari úton előállított építészet propagálója, 
mestere. Ez az  irányzat  feltétlenül hidegebb,  józanabb,  racionálisabb,  tárgyi-
lagosabb a vasbetonépítészetnél, amely a szabadabb plasztikai alakítás eszkö-
ze. Elterjedési területe a nagyipari fejlődésben vezető államok, elsősorban az 
Amerikai Egyesült Államok. Mies van dér Rohe tanítványai, követői elsősor-
ban a terjesztői, és a jellegzetes nagyipari termelési móddal dolgozó tőkés ter-
vező vállalatok, mint Skidmore, Owings és Merill tervező irodája. Közvetle-
nül érezhető az irányzatban a termelési szempontok elsődleges érvényesülése. 

1 Szerepe mégis (mint a fejlődés folyamatában, harcában jelenlévő minden jelenség) hasznos 
volt, az építészet alakulását, előremozgását szolgálta az éles és jogosulatlan kritika is.
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Ez az oka annak az amerikanizálódási folyamatnak is, amely jónéhány európai 
államban az utóbbi években jelentkezik, végeredményben a nagyipari termelés 
előre haladásának eredményeképpen.
A másik irány, az elsődlegesen funkcionális – formai szempontok alapján 

alakitó modern építészet legjelentősebb változata Frank Lloyd Wright „organi-
kus építészete”. Wright műve a maga nemében egyedülálló és utánozhatatlan. 
Az anyagok, a belőlük alakítható szerkezetek tulajdonságait a legmesszebb me-
nően figyelembe veszi, de más szemléleti alapon áll, formálásában a funkció, a 
szervezet, a belső forma dominál.
Az  organikus  építészethez  kapcsolódik  Alvar  Aalto  működése,  művei-

ben azonban a forma kerül előtérbe, szemlélete csak hasonló, de nem azonos 
Wrightéval. Az organikus szemlélethez  legközelebb Neutra „fiziológiai” épí-
tészete áll, a fiziológiai kutatások, az emberi élet és a biológiai-szellemi tulaj-
donságok  legmesszebb menő  figyelembevételén  alapuló  irány. Néhány  fiatal 
amerikai építész kapcsolódik e körhöz.
A formai-funkcionális  irány  legszélesebb  rétegét  olyan  építészek  képezik, 

mint Marcel Breuer, a holland Bakema, az olaszok és amerikaiak – különösen 
a fiatalok – jórésze. Ezek munkáiban jut leginkább túlsúlyba a formai törekvés. 
Valamiféle kitörés ez a modern építészeti gondolkodás egységéből a forma felé. 
Különösen az újabb amerikai építészetben ez bizonyos keresett dekorativitásra 
törekvéssel, a formai játékok kedvelésével jár. Ez a formai hatáskeresés gyakran 
már a dekadencia, a kapitalista művészet hanyatlásának a jele. Ebből a gondol-
kodásból  fejlődött  ki  a  legújabb  évek „dinamikus  építészete”,  a  formai  (esz-
mei) szempontokat a többi fölé emelő, a fantázia szárnyalását követő építészet. 
Gaudi és Mendelssohn e szemlélet első, Caarinen és Utzon mai legjelentősebb 
képviselői, de hozzájuk csatlakozik a fantasztikus építészet jó néhány legújabb 
képviselője  is. Ezzel a  legújabb  jelenséggel e  tanulmányomban azonban még 
nem  foglalkozom.  Szorosan  kapcsolódnak  azonban  gondolkodásmódjukhoz 
a konstruktőrök is: Candela, Stubbins, vagy Nowicki. Ez az áramlat azonban 
jelentős pozitív szerepet játszik. Indítéka talán éppen Le Corbusier ronchamp-i 
kápolnája. Az irányzat szerepe az oldódásban, a szabadabb, szélesebb látókörű 
formai, művészi alakítás megvalósulásában kétségtelen, s a modern építészet 
változatosságát,  a művészet  új  lehetőségeinek  feltárását  szolgálja. Érdekes  és 
figyelemreméltó,  hogy  épp  az utóbbi  években  egyre  inkább növekszik hatá-
sa. Ezzel magyarázható e szemlélet egyik legjelentősebb képviselőjének, Louis 
Kahnnak az utóbbi években történő elismerése, megbecsülése is.
A modern építészet ilyen szélső változatai között okos, nyugodt középutat 

jelöl Walter Gropius tevékenysége és a hozzá csatlakozó fiatal amerikai építész-
kollektíva. Nem véletlen, hogy a racionális gondolkodás képezi a közös munka 
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alapját Gropius kollektívájában. A megvalósulás mai fokán, az utóbbi években 
azonban ez az irány is erősen átalakulóban van.
A modern építészet elsősorban e változatokat jelenti. Az átlagépítészet a ki-

emelkedő építészek, és gondolkodásuk hatása alatt alakul, kétségtelenül alacso-
nyabb szinten, sokszor csak a szűk technikai gondolkodásmód korlátái között. 
Súlyos veszélye a nem következetes modernség – a modern gondolkodás elsa-
játítása helyett a modern elemekkel történő eklektizálás. A jövő feladata, hogy 
az építészet fejlődése ezt az átlagépítészetet a művészet színvonalára emelje.
E sokszínű modern építészet leglényegesebb jellegzetessége, hogy minden 

feladatot önállóan, a feladatból következően old meg, minden esetben újra ás 
újra  teremtve az  igények és  lehetőségek végtelen sorából kibontható  legtelje-
sebb megoldást. Ez az új építészeti gondolkodás alapja. A modern építészet az 
épületek formálásánál az új igények és az új technika lehetőségeinek megfelelő-
en, elemi logikai gondolkodásból és nem történeti elképzelésből, mechanikus 
sémákból indul ki. A tervezés folyamata így a lehetőségek, igények tudományos 
módszerekkel való feltárása, elemzése és gyökeidében új művészeti, esztétikai 
formálás  egysége. Az  építészet humanizmusából  fakad  az  építészet  alapvető 
követelményei – az állékonyság, hasznosság és gazdaságosság –  legmesszebb 
menő  kielégítése mellett  az  alakító  gondolat  szépségének, művészi  voltának 
követelménye. Az építész a művészi ökonómia, az őszinteség törvényei alap-
ján, a szerkezeteket és anyagokat elfogulatlanul, a fizikai és szellemi funkciók 
tökéletes kielégítésére alkalmazza, a mű hatását az építészet belső egységéből 
kibontva. 
A XX. század  építészetében  újjászületik  az  építészet,  az  igazi  kiteljesedés 

lehetősége következik. A modern építészet alapját a tömegek, terek, felületek, 
szerkezetek,  anyagok – belső  törvényszerűségekből  következő –  egyensúlya, 
ritmusa, arányai jelentik. Az építészet alapvető elemeinek formálása során nem 
ismer más díszítést, mint a textúrát, az anyag megmunkálásból következő szí-
nét, felületét, megjelenítését, az ebből származó dekorativitást, vagy megfelelő 
helyen  a  társművészétek  alkalmazását. A nagy  egység megformálását  a  rész-
letek előtt állónak vallja. Elveti az indokolatlan szimmetriát és szabadon, kö-
tetlenül  formál. A modern építészet az ember és külvilág – a külső és belső 
– kapcsolatában szervességre törekszik.
Nem véletlen, hogy az új építészet megteremtői jórészt autodidakták, akik 

az építészet lényegéhez saját küzdelmeik eredményeképpen jutottak közel. Az 
emberi és  társadalmi  tudatosság különböző fokán álló alkotók alakították ki 
elméletét és elveit, építették gyakorlatát. Emberi fejlődésük hosszú harca a mo-
dern építészet kialakulásának útja is.
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A modern építészet kialakuása Európában

Az itt következő összefoglalóban a modern építészet lényeges változatainak be-
mutatására, a legjellemzőbb művek egyszerű felsorakoztatására és nem a mo-
dern építészet történetének részletes feldolgozására törekedtem. Ezért inkább 
csak az irányok, irányzatok, változatok ma kialakult határait igyekszik rögzíteni 
tanulmányom. E változatok azonban csak  történeti  fejlődésükben vizsgálha-
tók, s ezért röviden ki kell térnem a modern építészet kialakulásának legfonto-
sabb tényeire, a húszas évek építészeti fejlődésére és eseményeire. 
Az új építészet két  fő ága a század elején Európában és Amerikában ala-

kult ki. Az utóbbi a chicagói iskolán alapul és tulajdonképpen egyetlen építész, 
Frank Lloyd Wright művében valósult meg. Wright a tízes években hatott elő-
ször Európára. Erről azonban majd Amerikával kapcsolatosan kell beszélnem. 
A modern építészet európai ága három – egymástól különböző – fejlődési fo-
lyamatban alakult ki. Németország, Franciaország és Hollandia az európai újító 
törekvések területe. E három kezdeményekés a képzőművészeti mozgalmakkal 
együtt, részben azok hatása alatt bontakozott ki. A század elején a képzőmű-
vészeti mozgalmakban is  jelentkező új gondolatok – elsősorban az új termé-
szettudományos tér- és időszemlélet – a látásmód és a kifejezési formák kuta-
tásában nyilvánulnak meg. A gondolkodás XIX. századi elmerevedése a teljes 
újrakezdéshez, a művészet valamennyi tényezőjének elemi, logikai úton történő 
átgondolásához, átértékeléséhez, újra-felépítéséhez vezetett. Ez a szemlélet ösz-
tönzést nyújt az építészet számára is. Fokozatosan kialakulnak az építészet új 
jellegzetességei. A hagyományos dogmatizmustól mentes – a régi szerkesztési 
elveket elvető – építészet alakul ki, amely a formálás során a funkcióból indul. 
A művészeti mozgalmakkal párhuzamosan a szecesszió formájában  jelentke-
ző újat keresés Németországban Olbrich, Behrens, van de Velde munkáiban 
ismerhető  fel. Tevékenységük  szorosan kapcsolódik  a belga-osztrák  szecesz-
szió eredményeihez. Kitágul az építészeti alkotás az  ipari  tárgyak formálásá-
nak  gondolatával,  az  iparművészet  és  építészet  között  erősödik  a  kapcsolat. 
A tárgyilagos német üzemi építészetben tűnnek fel az első világháború előtti 
években a modern építészet előjelei.
Németország, a gyorsan iparosodó legfiatalabb imperialista nagyhatalom, a 

áború előtti évtizedekben nagy feladatokat ad építészeinek. Ezek az újszerű fel-
adatok rákényszerítik az építészeket az új megoldások, új eszközök keresésére. 
Ahogyan a művészeti irányzatok hívei, az építészek egy része is alapjaiban gon-
dolja át feladatait és teljesen új, logikai úton felépített építészettel jelentkezik. 
Peter Behrens (1868–1940) berlini AEG turbinag yár csarnoka (1909) ismert példája  
e korai üzemi építészetnek. Behrens, mint az AEG építésze, valamennyi gyárt-
mány formai kialakításával foglalkozik és tevékenysége megteremti a művészi 
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igényű ipari tárgyformálás gondolatát, utat mutat a művészet legáltalánosabb 
kibontakozására. Nem hagyható  figyelmen  kívül,  hogy Gropius,  Le Corbu-
sier és Mies van der Rohe éppen ezekben az években töltenek hosszabb időt 
Behrens műtermében.
Mégsem Behrens, hanem fiatal munkatársa, Walter Gropius (1883–1969) az, 

aki első önálló munkájában, a Fagus kaptafag yár (Alfeld an der Leine, 1911–1916) 
épületeiben határozottan és véglegesen megfogalmazza a „tárgyilagos” építé-
szet alapelveit. Az üzem irodaépületénél a vázszerkezetből adódó lehetőségek 
kihasználásával felszabadítja a váz közeit, hogy azokon át minél több fényt en-
gedjen be az irodatermek megvilágítására és emberi munkára alkalmassá tegye 
azokat. A minden történeti formától mentes, egyszerű és tiszta formálás, a fel-
nyitott szerkezeti váztól független nagy acél-üveg felületek – a sarkokon való 
könnyed átfordulásukkal – az új lehetőségek hű tükrözői. Az épület a modern 
építészet egyik első, úttörő alkotása.
Az  előrejutásban  jelentős  szerepet  töltött  be  az  1907-ben  megalakuló 

Deutscher Werkbund  iparművészeti mozgalma, amelynek célkitűzése „a munka 
szakszerűségének fokozása és a  termelés minőségének  javítása” volt. 1914-es 
kölni kiállítása összegezi az addig elért eredményeket. Gropius (már előző mű-
vénél is szereplő munkatársával, Adolf Meyerrel) mintagépgyárat épít a kiállítás 
céljaira, irodaszárnnyal és itt hasonló gondolatokat vet fel, mint a kaptafagyár-
nál. Az irodaszárny sarkain elhelyezett üvegfalú, félköralakú lépcsőházak éles 
vitát váltanak ki és ezzel ösztönzést nyújtanak az újításra.
A világháború megállítja a fejlődést. A háború után a vesztes Németország 

gazdaságában, társadalmában, politikájában és kultúrájában egyaránt forrong, 
az újrakezdés állapotában van. Az expresszionizmus érzelmi kitörései egyben 
a válság kifejezői is. A német értelmiség egy része az újrakezdés alapos átgon-
dolásában  lát  lehetőségeket. A Bauhaus – a  célszerűségre,  technikai  és  ipari, 
művészeti haladásra törekvő csoportokat összefogó irányító erő – célja, hogy 
egyesítse a művészetet az ipari élettel és, hogy megtalálja a korszerű építészet 
útját. Gropius, a Bauhaus létrehozójának szerepe ezzel messze épületeinek je-
lentősége fölé nő.
A háború után a szász-weimari nagyherceg a háborúból hazatérő fiatal épí-

tészt, Walter Gropiust bízza meg azzal, hogy vezesse a két  (tanerőiben meg-
fogyatkozott)  weimari  intézményt,  az  építészeti-tervező  és  az  iparművészeti 
iskolát. Ez utóbbi – Henry van de Velde által épített (1906) és igazgatása alatt 
álló – intézmény a század elején a „jugendstil” központja volt. Gropius egyesíti 
a kettőt 1919-ben és haladó gondolkodású művésztanárokat keres.  Johannes 
Itten – a tapintóérzék, színérzék, tér- és kompozíciós érzék nevelésére új utat 
kereső  bécsi  festőtanár Gerhard Marcks  szobrász  és  Lyonel  Feininger  festő 
a Bauhaus első tanárai. Nemsokára jelentős expresszionisták és absztrakt mű-
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vészek, mint Paul Klee és Vaszilij Kandinszkij, a szobrász Oscar Schlemmer és 
a magyar Moholy-Nagy László (1895–1947) csatlakoznak a Bauhaushoz.
1925-ben  a  Bauhaus  a  hatalomra  kerülő  jobboldali  kormány  nyomására 

kénytelen Weimarból távozni. Dessau város ad lehetőséget az iskola átköltözé-
sére új épületek – iskola és lakóházak – emelésével. Az épületek Gropius tervei 
szerint épülnek és  így a dessaui Bauhaus az évtized  legjelentősebb épületévé 
válik. Dessauban már az iskola volt növendékei közül is csatlakoznak néhányan 
a tanári karhoz, így Josef Albers, Herbert Bayer (a tipográfia tanára) és Marcel 
Breuer, a magyar származású építész. Az iskola sokfelől özönlő diákjai között 
pedig ott van az ifjú Molnár Farkas is (1897–1945).
A Bauhaus  ekkor már  jól  ismert  egész Európában. Kapcsolatot  tartanak 

vele mindazok, akik a korszerű művészet elemeit keresték, pl. a holland „Stijl’. 
folyóirat körül kialakult csoport, Theo van Doesburg, van Eesteren, Oud, és 
a neoplaszticizmus alapítója, a festő Piet Mondrian. De szoros kapcsolatot ala-
kítanak ki a Bauhaus-szal az orosz konstruktivisták, így Kazimir Malevics is.
A közvélemény támadja a Bauhaust. Gropius, hogy megvédje az intézményt, 

„politikamentes, tárgyilagos” irányvonalra törekszik. A belső ellentétek, az esz-
mei célkitűzés és a megvalósítás  lehetőségeinek ellentétei, és az erős politikai 
nyomás súlyos teherként nehezednek a Bauhausra. 1928-ban Gropius megválik 
vezetésétől, utódja a kommunista Hannes Mayer, majd 1930-ban – a szociál-
demokraták által történő eltávolítása után – Mies van der Rohe lesz, 1933-ban 
a nemzeti szocialisták uralomra jutásával a Bauhaus működése véget ér. Vezetői 
és diákjai szétszóródnak az egész világon és elterjesztik a Bauhaus-eszméket.
A Bauhaus műtermeiben  építészettel,  belső berendezéssel,  bútortervezés-

sel, festészettel, szobrászattal, fényképezéssel, filmmel, színjátszással, balettel, 
ipari  formaalakítással,  fazekassággal,  fémmunkával,  szövéssel,  szőnyegkészí-
téssel, nyomdászattal és reklámkészítéssel foglalkoztak és mindezeken keresz-
tül új, modern formákban történő gondolkodást teremtettek.
A Bauhaus a gépek, a technika korának művésze számára akart megfele-

lő képzettséget biztosítani. A gépeket a művész eszközeinek tekintette, tevé-
kenységével  a művészet  és  ipar,  a művészet  és  technika  közötti  szakadékot 
kívánta  áthidalni.  Az  ipari  tömegtermék  formáit  akarja  művészivé  avatni, 
megszüntetve a szabad és alkalmazott művészet közötti rangkülönbséget. Az 
anyagok,  az  azokban  rejlő  lehetőségek  kutatásával  új művészeti  eszközöket 
adott tanítványai kezébe.
A Bauhaus – Walter Gropius szavai szerint – „hatását két fő területen fejtet-

te ki: A művészeti és építőművészeti nevelés új elveit alkotta meg, egyidejűleg 
az épület és ipari termék formaadási folyamatainak is irányt mutatott”. Gropius 
sokszor hangsúlyozza, hogy a Bauhaus nem stílust, hanem, eszmét jelent. Je-
lentősége módszereiben, az új oktatási elvek kidolgozásában (amelyek azóta jó-
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formán az egész világon elterjedtek) és az anyag és szerkezet őszinte, funkciót 
szolgáló, új művészeti elveket teremtő formálásában rejlik.
A Bauhaus  oktatás  az  építészeti  és művészeti  nevelés megszokott  formái 

helyett  a kor előrelátó művészeinek vezetésével  teljes  egészében kísérletezés. 
Célja az új lehetőségek, gondolatok, megoldások keresése, a szépség, az esztéti-
kum korszerű fogalmának a kialakítása volt. Egyszerre küzdött a művészet esz-
méjének fenntartásáért és a művészet korszerű eszközeinek megtalálásáért. Ha-
tása az egész világra kiterjedt. A művészeti irányzatok konstruktív törekvéseit 
próbálta  egyesíteni,  összefogni  irányzatában.  Jelentőségét  fokozta, hogy  tan-
testületében sok kimagasló művész dolgozott. E művészek, bár jórészt ellen-
tétes irányzatok hívei voltak, Groplus vezetésével a közös cél érdekében mégis 
együttműködtek. A kétségtelenül fennálló ellentétek azonban végül a Bauhaus 
belső ellentmondásainak kialakulásához vezettek.
Az oktatás alapja a művészeti és gyakorlati nevelés egyesítése. A műhelyek-

ben minden hallgatónak meg kellett ismerkednie a kézműves mesterséggel és 
az ipari termék formálásának lehetőségeivel. A hallgatókat az egyes szakterü-
leteken egy művész és egy iparos tanár oktatta. Később már a Bauhausból ki-
került  fiatal mesterek révén egy személy  látta el a kettős  irányú oktatást. Az 
állandó  kísérletezés,  az  anyagok  és  lehetőségeik megismerése,  a  formálás  új 
lehetőségeinek kialakításához vezetett.
A formaképzési  problémákat  a  Bauhausban  új módszerrel  közelítik meg. 

A formálás az anyagok és az alakítási módok, lehetőségek megismeréséből, fel-
tárásából  adódik. Egyre  jobban  terjednek azok az  ipari  termékek,  amelyeket 
a Bauhaus alakit ki a német ipar részére. Marcel Breuer tervezi például az első 
csőbútorokat,  de  a  fémmegmunkálás,  fazekasság,  textil-  és  szőnyegkészítés, 
nyomdászat és építészet is új úton jár. Az 1923-as weimari Bauhaus-kiállítás, 
majd a Bauhaus könyvek sorozata, az iskola külföldi látogatói terjesztik a Bau-
haus eszméket. A tipográfiában is újat hozó 14 Bauhaus könyv a színpadtól az 
építészetig, a modern festészettől az ipari formálásig, a fényképezéstől a filmig 
mindennel foglalkozik. A sokoldalúság, a problémák részletes elemzése teremti 
meg azt a Bauhaus módszert, amely rugalmas és állandóan továbbfejleszthető 
alapja a modern építészetnek. Ez tette lehetővé, hogy a Bauhaus eszme az egész 
világon elterjedjen és az új építészet kibontakozásának ösztönzőjévé váljon.
A kezdeti úttörő  törekvések nyilvánvalóan olyan  tényezőket  is  tartalmaz-

tak, amelyek az  idők folyamán elöregedtek,  időszerűtlenné váltak. Merevség, 
szárazság  jelzi  ezt  az  első  időszakot. Ugyanakkor  felismerhető  a  tárgyilagos 
formálásra törekvés, nagyfokú tudatosság, az érzelmi és örökölt történeti ele-
mek alapos felülvizsgálására való hajlam is. A modern formálás első, néha bi-
zonytalan lépéseit ma már túlhaladtuk, eredményei azonban a fejlődés nélkü-
lözhetetlen állomásait jelentik.
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Az iskola vezetője Walter Gropius, a modern építészet egyik legjelentősebb 
egyénisége. Első műveinek gondolatait Bauhaus időszaka alatt következetesen 
folytatta. A dessaui Bauhaus épületeivel  a kor  legfontosabb művét hozta  lét-
re. A műteremszárny  egybefüggő hatalmas  üvegfelülete  a  külső  és  belső  tér 
új kapcsolatát valósítja meg. Ez a gondolat  továbblépést  jelent első művénél, 
ahol még csak a vázközöket nyitotta meg. Azóta a függönyfal az építészet sokat 
használt eszköze lett. A Bauhaus épület összetett funkciókhoz igazodó logikus 
tömegképzése a modern alakítás módszereit mutatta be.
Gropius  műveivel  és  a  Bauhaus  létrehozásával  alapvető  szerepet  vállalt 

az építészet újjá formálásában. Megtette – Le Corbusier-vel párhuzamosan – 
a döntő lépést az építészet átalakítása felé. Egyénisége a határozott – logikusan 
és rendületlenül célratörő – szervező és az elmélyült, széleslátókörű, erkölcsi 
erőt sugárzó oktató ötvözete. Épületei és elméleti munkái a modern építészet 
alapvető művei. Épületeit racionális célszerű gondolkodás, tárgyilagosság, sőt 
bizonyos  hidegség,  kissé  száraz,  németes,  őszinte  alkotó  módszer  jellemzi. 
Ez a maga idejében – az új gondolatok propagálásának idején – a határozott, 
haladó  álláspont  érvényre  juttatásának  következménye.  Személyének  rendkí-
vüli hatása elsősorban oktató és nevelő, szervező szerepében nyilvánul meg. 
Gropius legjelentősebb gondolatainak egyike a „team-work”, a közös munka, a 
kollektív tervezés eszméje, amely főleg későbbi, amerikai munkálkodása során, 
a Harvard-egyetemen kifejtett oktató és szervező tevékenysége idején bonta-
kozott ki. E gondolat jelentőségét – a modern építészetnek a kollektív emberi 
tevékenység, kollektív művészet jellegzetes területeként való felvetését – nem 
kell külön hangsúlyoznom. Igazi megvalósulása azonban ennek is csak az osz-
tálynélküli társadalom építészete lehet.
A másik – a Bauhausban 1930 után szerepet vivő – legnagyobb német épí-

tész Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969). Már életének ebben az első szaka-
szában felveti mindazt, amit később megvalósít, a maga teljességében és nagy-
vonalúságában mégis csak Amerikában bontakozik ki, ahová ő is a fasizmus 
elől  menekül.  A húszas  években  gondolatai  még  szükségszerűen  kevesebb 
visszhangra találnak. Az aacheni kőfaragómester fia 15 éves korától dolgozott, 
mint rajzoló helyezkedik el Berlinben, majd Behrens irodájába – és hatása alá 
– kerül. 1911-ben Hollandiában megismeri Berlage műveit. Néhány kisebb há-
zat tervez, mint önálló építész, klasszicizáló elemekkel. A háború után tér újra 
vissza munkájához, szemlélete azonban ekkorra már kialakul. 1913-ban, a for-
radalom hónapjáról elnevezett „November-csoport” tagja, majd vezetője lesz. 
Mies és a csoport évenként kiállítást rendez, s ezeken mutatja te elképzeléseit. 
Ekkor készíti két első üveg magasház-tervét (1919–1921), majd vasbeton iro-
daházat tervez. Bár Theo van Doesburg támadja ezeket a terveket, Mies mégis 
épp ezután közeledik a Stijl-hez lakóházterveivel, két földszintes villa tervével. 
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Itt jelenik meg először Európában a funkció szerint szárnyakra bontott lakóház 
gondolata. Ezek az első tervei alapozzák meg hírnevét, s egyúttal nagy hatást 
gyakorolnak kortársaira.
Korai tervei mellett bútorai is hírnevét növelik. 1926-ban tervezi az MR szé-

ket, krómozott vékony csőből, könnyű bőr ülőlappal és támasszal. Ez a szék-
típus rövid idő alatt az egész világon elterjed, későbbi bútoraira is az egyszerű, 
könnyed forma, néhány finom hatású anyag, világos szerkezet a jellemző. Bú-
torai téralakításának szerves komponensei, az emberi léptéket képviselik a ter-
mészettől elhatárolt térben. Ezek az egyszerű bútorok jelentik az első lépcsőt, 
a bázist térformálásában, Mies műveiben pedig épp ez az új térszemlélet, a kül-
ső és belső tér sajátságos kapcsolata, a merev leválasztás nélküli, összefüggő, 
átfolyó tér jelenik meg. Az új térelképzelés kitűnő példáját, a barcelonai világkiál-
lítás német pavilonját 1929-ben építi. Itt már nem érezni a Stijl és Wright hatását, 
amely meg nem valósított 1923–1925 között tervezett lakóházain a hasábszerű-
séget feloldó, természetbe kifutó, új térelemeket, térkapcsolatot jelentő falak al-
kalmazásában jelentkezett. A pavilon térjátéka mégis ezekhez a korai műveihez 
hasonló. Egyszerű és bonyolult egyszerre. A támaszok, a funkcionális térfalak 
szétválasztását Le Corbusierhez hasonlóan hangsúlyozza. Az acéltámaszokkal 
azonban már azt az anyagot idézi, amelynek a későbbiekben legkiválóbb építé-
szévé válik. Legnagyobb hatású műve ebben az időszakban mégis a Stuttgartban, 
1927-ben  a Werkbund  által  felépített  mintalakótelep,  a Weissenhofsiedlung, 
amely  a  weimari  köztársaság  számos  lakótelepépítkezése  közül  jóformán  az 
első, s a modern építészet kibontakozásának egyik legfontosabb eredménye a 
húszas években. Mies van der Rohe, mint a Werkbund elnöke, a telep városépí-
tésze, a kiállítás rendezője, s ugyanakkor a legnagyobb méretű közös lakóházak 
tervezője  is.  Itt  jelenik meg a vázszerkezet eredményeképpen, a mozgatható, 
áthelyezhető válaszfal, az igényeknek megfelelően alakítható lakás gondolata. 
Mies  van  der Rohe mellett  a  kor  legjelentősebb  építészei  tervezik  a  lakóhá-
zakat. Itt épül Le Corbusier két híressé vált,  lábakon álló korai lakóháza. De 
részt vesznek az együttes tervezésben a holland Oud és Mart Stam, Gropius, a 
két Taut és mások is. A városépítéssel, szociális problémákkal foglalkozó fiatal 
Mies van der Rohe politikai állásfoglalását jellemzi az 1926-ban épített berlini 
Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg-emlékmű, amelyet a nácik 1933-ban, hatalomra 
jutásukkor lerombolnak. A Stijl hatása alatt épült emlékmű téglahasábjainak já-
téka erőt és keménységet, a munkásosztály legyőzhetetlenségét, kollektív erejét 
sugározza.
Már  a  Bauhaus  vezetője,  amikor  a  brnói Tugendhat-házat építi  (1930). A la-

kóház térszervezésében hasonló fegyelmezettség és egyszerűség jut kifejezésre, 
mint  a  barcelonai  pavilonban. A kétszintes,  lejtőn  épült  házban  az  alsó  szint 
hatalmas lakóterét csak beállított (ónix, illetve fa) falakkal és a bútorok funkció 
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szerinti  csoportosításával  osztja. A nappali  tér  körben  üvegfallal  kapcsolódik 
a kerthez. A külső forma kemény egyszerűsége jelzi a Bauhaus gondolatköréhez 
való tartozást. Ez a lakóépület az egytérlakás gondolatának egyik első megvaló-
sítása s jelentős szerepet játszik a modern építészet korai szakaszában. A pavilon 
nemes,  előremutató egyszerűségét,  tisztaságát azonban nem éri  el:  szárazabb, 
s zárt térbeli rendje kevésbé meggyőző, jelentkeznek benne azok a problémák, 
amelyek Mies van der Rohe későbbi, nagyszerű műveiben is érezhetők.
Ez  az  ellentmondás  végső  soron  a  rend  és  az  élet,  a mozdulatlan  tér  és 

a benne történő mozgás, a szerkezeti lehetőségek logikájának és a szerves élet, 
az emberi biológiai és szellemi funkciók követelményeinek ellentmondása.
Mies van der Rohe hiába kísérelte meg a Bauhaus megmentését. A Bauhaus 

bezárása után még néhány évig Németországban marad,  s  csak 1937 nyarán 
megy Amerikába. Ottani munkássága azonban már a modern építészet újabb 
periódusában, a második világháború után, az ötvenes években bontakozik ki.
A Bauhauson kívül álló többi irányzat általában a hagyományokra támasz-

kodik, lényegében a szecesszió folytatásaként, vagy egyéni formakeresési kí-
sérleteket folytat.2 Az új törekvésekből a két Taut, Bruno (1880–1938) és Max 
(1884–1967), valamint Ernst May (1886–1970) tevékenysége emelkedik ki. Sze-
repük  különösen  a  nagyváros  kialakult  beépítési módjával  szakító  korszerű 
lakótelepek  építésével  válik  jelentőssé.  (E  lakótelepek  építéséből  egyébként 
a harmincas évek elején, Bauhausbeli működése után maga Gropius is kiveszi 
részét.) Kétségtelen, hogy az előbbiek a funkcionális építészet kialakítói közé 
tartoznak, jelentőségük azonban nem közelíti meg Gropiusét, vagy Mies van 
der Rohe-ét.
A korai német építészeten belül az expresszív, formai törekvések szélsősége-

inek képviselője Erich Mendelssohn (1887–1933), aki a húszas években csapongó, 
mozgalmas, kötetlen formálással feszül szembe a racionális felfogással. A spa-
nyol Gaudi mellett ő  a  legjelentősebb előfutára  annak a későbbi,  „dinamikus 
építészetként emlegetett, elsősorban Amerikában előretörő áramlatnak, amely 
Le Corbusier ronchampi kápolnájának megépítése után, az ötvenes évek elejétől 
a modern építészet egyik újabb irányzatát alkotja. Jellemző korai műve az Ein-
stein csillagvizsgáló torony Potsdamban  (1921), amely áramvonalas, hangsúlyozottan 
divatos  formákkal hivalkodó vasbeton  építmény. Ez  a  gondolkodásmód –  az 
ellenszenves, erőszakot és divatelemeket hangsúlyozó álkorszerűség – távol áll 
a modern  építészeti  szemlélettől. Érdekes,  hogy Mendelssohn későbbi műve-
iből mégis épp ezek az erőszakolt formai elemek (pl. a vízszintes, összefogott 

2 Richard Riemerschmied  (1868–1957), Hans Poelzig  (1869–1936), Max Berg  (1870–1947), Paul 
Bonatz (1877–1951) és Fritz Hoeger (1877–1949) e szecesszióból átívelő kor német építészeté-
nek fontosabb képviselői.
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ablaksávokkal  hangsúlyozott  horizontalitás,  az  íves  tömegek  hullámzó,  dina-
mikus mozgatása,  stb.)  voltak  hatással  a  későbbi  években  az  átlagépítészetre. 
Sokkal  egyszerűbb,  tisztább  fogalmazású,  mégis  jellegzetesen  egyéni  műve 
a Luckenwalde-ban épített kalapgyár (1921), legjobb korai munkája. Néhány üz-
letháza, a Chemnitz-i (Karl-Marx-Stadt) 1927–28-ból származó, és a stuttgarti 
Schocken-áruházak alkotják legjobb műveit, ahol az íves, dinamikus, horizontális 
formálás fegyelmezettséggel párosul. Későbbi művei közül a Serge Chermayeff-
fel Angliában épített Bexhill-i De La Warr pavilon  (1935) épületén,  a  tengeri 
fürdő üdülőközpontján – sőt az amerikai San Francisco-ban épített Maimonides 
Egészségügyi Központ (1946–1950) főépületén – az erőteljes horizontalitást az 
erkélyek  íves mozgatása oldja  fel. Ezekben a műveiben expresszív csapongása 
már lecsillapodik és egyszerűbbé, szervesebbé válik a formálás.
Az expresszív, mozgalmas formálás jelentkezik Hans Scharoun (1893–1972) 

és Hugo Häring  (1882–1958) műveiben is. Ez utóbbi Garkauban épített mező-
gazdasági  épülete  az  organikus  irányhoz  tartozó  jónéhány  későbbi  törekvés 
előképe (1923).
A náci Németországnak rideg, monumentális és patetikus építészet kell, az 

„entartete Kunst” művelőit jórészt elűzi. Gropius és társai kénytelenek mene-
külni. Ez az időszak az otthon maradó, legjobb kezű német építészek munká-
iban sem tud korszerűt, maradandót alkotni, Troost müncheni pártszékhaza 
és gyűléstere, Speer kancelláriája és a Zeppelin mező, Bonatz és mások hídjai 
az álmonumentalitást, a társadalom hazug eszméit, végső soron az elnyomást 
hirdetik. Németország építészete csak a második világháború utáni  években 
tér újra korszerű útra, ekkor már a nagyipari fejlődés jegyében, annak a folya-
matnak hatása alá kerülve, amely – két évtizeddel előbb éppen innen indulva – 
Amerikában új, jellegzetesen amerikai formát nyert. Mindez azonban már csak 
a modern építészet második periódusában következik be.
Az új építészeti  fejlődés másik  területe Franciaország. Szemben az  itt zajló 

művészeti mozgalmakkal, melyekben a művészek százai és ezrei vesznek részt, 
az építészet előre jutását csak néhány építész szolgálja. Tony Garnier és Perret 
a század első évtizedeiben a vasbetonépítészét megvalósításával, az elindulás 
számára  új  lehetőséget  teremtenek.  A vasbeton,  a  XX. század  építészetének 
alapvető anyaga, francia építészek vívmánya. Az ebből fakadó építészet – Le 
Corbusier  építészete  –  a XX. század  szülötte. De már mai  elterjedésében  is 
túllép rajta saját százada, és a feladatok jórészénél átadja helyét a XX. század 
második  fele építőanyagainak és  technikájának,  a  fémek, az acél,  az üveg és 
műanyagok építészetének, Mies van der Rohe jövőbe mutató építészetének.
Az  első  a  francia  újítók  sorában, Tony Garnier  (1869–1948), már  a század 

első  éveiben  lefekteti  a  modern  városrendezés  alapelveit  a „Cité Industrielle” 
(1901–1904) terveiben. Gondolatai magukban hordozzák mindannak csíráját, 
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ami a későbbi modern városépítési gondolkodás lényegét alkotja. Emellett fel-
ismeri a varbeton még éppen csak megjelent anyagának  jelentőségét és az új 
anyag kísérletezőjévé, lelkes hívévé válik. Ideális városának házait vasbetonból 
tervezi és Lyonban megvalósult stadionját (1916) is vasbetonból építi.3
Már a század első éveiben jelentkezik a vasbetonépítés másik úttörője, Au-

gust Perret (1873–1954),  aki  fivérei Gustave  (1876–1952) és Claude (1880–1960) 
közreműködésével  tervezi  műveit.  Első  nagy  jelentőségű  műve Párizsban, a 
Rue Franklin 25. alatt  épített  lakóház  (1903),  amelyet  teljes  egészében  vasbe-
tonból épít és a vázszerkezet már a homlokzaton is megjelenik. A vázközöket 
kitöltő betontömbök  felületi  díszítése  érzékelteti  csak  a  kort. A vázat  takaró 
előregyártott lapok osztása még elkendőzi a vasbeton pillérek összefüggő „mo-
nolitikus”  jellegét.  A nagy,  födémtől–födémig  megnyitott  nyílások  azonban 
már jól érzékeltetik a vasbeton vázszerkezetből következő lehetőségeket. Ha-
sonló következetességgel, még egyszerűbben alakítja a Rue de Ponthieu-n épített 
garázsépületet (1905), ahol a tiszta vasbetonszerkezet már kendőzetlenül jelenik 
meg a homlokzaton és egyedül a középső, hatalmas nyílás rózsaablakszerű for-
mája vet fel történeti asszociációkat. A következő évtizedekben a Champs-Élyh-
sées Színház (1913) felépítésén át vezet az út Perret legjobb alkotásáig, a Párizs 
mellett Le Raincy-ben emelt Notre Dame templomig (1922–1923). A templomot 
– az építészetben először – megnyerőén egyszerű formákkal, nyers vasbetonfe-
lületekkel építi. A légiesen karcsú vasbeton oszlopok által tagolt, keskeny mel-
lékhajókral bővített, ívesen zárt vasbeton födémmel fedett templomtér benső-
séges hatását a körítő, kitöltő vasbeton rácsfelület áttörtsége fokozza és megtört 
fény-árnyék játékával gótikus hangulatot áraszt. Az egyszerű tömegformálást 
kívül egyetlen erőteljes magasba törő torony fogja egységbe. Az anyag és a meg-
jelenési forma tehát már gyökeiben új, a térelképzelés és megvilágítás azonban 
még idézi a hagyományt. A XX. század templomának megteremtéséig csak Le 
Corbusier és Niemeyer jut el. Perret későbbi művei, így a második világháború 
után Le Havre újjáépítése, életművét kiegészítik, a történeti formák teljes elveté-
séig, művei megtisztításáig azonban nem jut el. Jelentősége korai épületeinek 
előremutató  elképzeléseiben,  a  vasbetonépítés  első,  alapvető műveinek meg-
teremtésében áll. Perret mellett még egy francia konstruktőr, Eugene Freyssinet 
(1879–1962)  szerez  érdemet  a  könnyed,  franciás  vasbetonépítés  szerkesztési 
elveinek kialakításában, különösen a Párizs melletti Orlyban emelt (1916) lég-
hajócsarnokok építésével. Garnier, Perret és Freyssinet műve a vasbeton fel-
használása, szerkezeti alkalmazása és megjelenítése terén úttörő jelentőségű.

3 Az első vasbeton vázszerkezetű épületet Francois Hennebique (1842–1921) építi 1892-ben. Itt 
jelenik meg a lemezes gerenda is először.
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A francia  építészet,  és  talán  a  modern  építészet  legnagyobb  mestere Le 
Corbusier (1887–1965). Wright és Gropius mellett az ő elvei alakították a  leg-
erőteljesebben  az  új  építészet  elméletét.  Azt  a  szerepet,  amelyet Gropius  és 
a Bauhaus – az egyetértő társak serege, egy egész mozgalom – tölt be, Le Cor-
busier Franciaországban egyedül vállalja. Az első világháború után  tűnik  fel 
a francia  építészeti  akadémizmus hatását  áttörve. Egy  személyben  építész  és 
festő, városépítő és  író,  s  építészeti  elveinek  fáradhatatlan apostola. Vulkán-
szerű egyéniségében az ellentétek jól megférnek. Clown és tudós, pozőr és a 
munka megszállottja, hideg láva és kiolthatatlan tűzforrás. Elveit, elképzeléseit 
írásaiban és műveiben fekteti le, és jó ideig csak önmagára, saját erejére támasz-
kodva publikálja, terjeszti, propagálja. 
Egyénisége,  meggyőződése  hosszú  küzdelemben  kovácsolódott.  Eredeti 

neve Charles-Édouard Jeanneret. Svájcban, Le Chaux de Fonds-ban, az órásipar 
központjában  született  1887-ben,  órás  családból.  A városka  iPárizskolájában 
vésnökipart,  rajzolást  és  órazománcozást  tanult.  16  éves  korában,  pénz  nél-
kül, hátizsákkal és vázlatkönyvvel végig vándorolja Itáliát, állandóan rajzol Le 
Chaux de Fonds élményeket, habzsolja a benyomásokat, Le Chaux de Fonds 
élményeket. Bécsben  tölt hónapokat, Budapesten  is  jár. Vázlatai  segítségével 
Joseph Hoffmann műtermébe, majd 1908-ban Párizsban Perret műtermébe ke-
rül. Szabadidejét állandóan könyvtárban, múzeumokban, vagy a Sorbonne-on 
tölti. Szenvedélyesen és állandóan tanul, de csak azt, amit lényegesnek, fontos-
nak tart. Perret ebben az időben vasbetonnal kísérletezik. Azt hirdeti, hogy az 
új szerkezetek új építészeti formát fognak magukkal hozni. Jeanneret-re nagy 
hatást gyakorol ezzel, bár a közhangulat gúnyos megjegyzésekkel illeti Perret 
törekvéseit és műveit, így a Rue Franklin-i bérházat is. Jeanneret ebben az idő-
ben Tony Garnier-vel is kapcsolatba kerül.
1910-ben már Németországban találjuk Peter Behrens irodájában. Megra-

gadja az itt tapasztalt komoly munka, a lendület, az ipari építkezések modern 
törekvései, amelyekről tanulmányt ír. Azonban itt is csak egy évig marad. Vé-
gigjárja a Balkánt, Törökországot, majd visszautasítja Perret újabb meghívását. 
1912-ben visszatér szülővárosába, a háború évei alatt volt iskolájában a geomet-
ria, rajz és építészet tanára lesz, azonban művészeti meggyőződése a vándor-
évek alatt átalakult. Rövidesen elhagyja az akadémikus szellemű iskolát, hogy 
1913-ban végleg Párizsba költözzék.
Itt néhány év alatt az egész világ figyelmét magára vonja. Megismerkedik 

Ozenfant-tal, belekerül a háború utáni évek, a megújulás forgatagába. Ozenfant 
és Jeanneret 1919-ben jelentetik meg a purista kiáltványt „Après Le Cubisme” 
címen. 1920-ban indítják meg Paul Dermée-vel együtt a „L’Esprit Nouveau” 
című folyóiratot, egyúttal Jeanneret anyai nagyapjának neve után felveszi a Le 
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Corbusier nevet. A kiáltvány és a lap elveinek lényege, hogy a festészettel, szí-
nekkel fiziológiai hatást lehet kelteni. Erre kívánják alapítani festészetüket.
A L’Esprit Nouveau-ban megjelent elméleti építészeti és esztétikai cikkeit 

Le Corbusier  „Vers  une  architecture”  (1922)  című  könyvében  foglalja  össze 
és  bővíti  ki. Az  építészet  társadalmi  feladatát  világosan  felismeri,  de  azt  ál-
lítja, hogy az építészettel, a  lakáskérdés megoldása segítségével a forradalmat 
el  lehet kerülni. Egyúttal azonban az építés fontosságára, az új  ipari formák, 
gépek,  autók,  repülőgépek  szépségére  is  ráirányítja  a  figyelmet.  A technikai 
formák megfigyelésének  eredményeit  építészeti  elveinek megfogalmazásánál 
is alkalmazza. Felismeri a vasbeton jelentőségét, és egész elméletét a vasbeton 
anyagának  a  lehetőségeiből vezeti  le. Városépítési  elveit  „L’Urbanisme”,  „La 
Ville Radieuse” (1935) és „La Charte d’Athènes” (1943) című műveiben fejti ki. 
Állásfoglalása ellentétes Wrighttal. Ő is elutasítja a mai, logikátlanul kialakult 
nagyvárost, helyébe azonban nem a menekülést, a decentralizálást, a vízszintes 
kertváros elképzelését állítja, hanem a zöldbeágyazott magasváros, a „sugárzó 
város”, a „függőleges kertváros” ideálját teremti meg. A lakóegységeket magas 
házakba kell elhelyezni, és közöttük zöld környezetet kell létrehozni, így ma-
gas laksűrűség, tehát kis városterület és közműhálózat,  jó közlekedés mellett 
egészséges emberi környezet alakul ki. A forgalmat a lakóterülettől távol kell 
tartani. E hatalmas lakóegységekre a második világháború után épített „Unité 
d’Habitation”-jaival nagyszerű példát teremt.
Építészeti tevékenységének lényegét, céljait a húszas években öt alapelvbe 

tömöríti, s ezek az oszlopokra állítás, a tetőkert, a vázszerkezet függetlensége – 
a szabad alaprajz –, a teljes szélességű nyílás és a szabad homlokzat. Elvei a vas-
beton váz elemzéséből és az új, funkcionális és plasztikai igényből fakadnak.
Az öt pont alapján az épületet szabadon álló oszlopokra állítja (pilotis), el-

szakítja a földtől, felemeli. A kert  így az épület alatti  területre  is kiterjed. Az 
épületen tetőkertet létesít, amely növényzetével a ház legotthonosabb részévé 
válhat. Alulról és felülről tehát egyaránt térbe állítja épületét.
Az általa alkalmazott vasbeton vázszerkezet funkcionálisan teljesen függet-

len a falaktól, válaszfalaktól, nyílásoktól. Ez az új lehetőségek logikus kihasz-
nálását jelenti. A térelhatároló falak helyét többé szerkezeti szempontok nem 
befolyásolják. Acélvázat csak kivételesen alkalmaz.
A vázszerkezet  és  a  térelválasztó  falak  függetlensége  az  alaprajz  teljesen 

szabad kialakítását eredményezi. Le plan libre - a „szabad alaprajz” a funkció 
tökéletes  kielégítését,  a  téralakítás  teljesen  új,  kötetlen  lehetőségeit  szolgálja. 
A lejtők, a pillérek, a tetőkert és a szabadon, kötetlenül alakított lakótér a ház 
teljesen új térbeli szervezését jelentik.
Mindezt a homlokzatok és nyílások kötetlen alakítása egészíti ki. A födé-

mek és válaszfalak közötti egész falfelület felnyitható, a tér egyik oldala kitárul 
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a természet, a környezet felé. A többé nem teherviselő homlokzatok kötetlen-
sége a minden oldalról térbe állított épület szobrászi, plasztikus alakítását kö-
veteli meg.
Ezek az elvek, és az alapjukat képező új lehetőségek forradalmat jelentenek 

az építészetben. Elvei realizálását Le Corbusier művészi kézzel valósítja meg. 
Az építészeti, a nagy egységre vonatkozó gondolatot vallja elsődlegesnek, mert 
az egészből következnek a részletek. Az épület valóban tér és időbelivé, min-
den irányban plasztikussá alakul műveiben. Le Corbusier új gondolatait élesen, 
keményen  fogalmazza meg. Sokszor  támadott  tételei  „a ház  lakógép”. Ezzel 
a funkcionális  tökéletességét,  kifogástalan  működését  hangsúlyozza.  Művei-
ben emberközpontú, de művészi eszközökkel valósítja meg elképzeléseit. Az 
emberi méretek kutatásában eljut a Modulorhoz, amellyel az építészet új arány-
törvényeit  kívánja megfogalmazni. Az  egység,  az  emberi  tér  alapegysége  ez 
a felnyújtott karú ember.
Korai épületei a gondolatok hasonlósága ellenére különböznek a Bauhaus 

irányzatának a termékeitől. A német új építészet általában merev, geometrikus, 
szögletes,  száraz  és  tárgyilagos. Le Corbusier  francia. Építészete mozgalma-
sabb,  lágyabb,  ötletesebb  és  festőibb. Gropius  szavai  szerint:  „Le Corbusier 
a modern  építészet  poétája”.  Egyéniségét  szertelen  sokoldalúság,  kötetlen, 
csapongó fantázia jellemzi. Ellentétben Wrighttal, a természettel dacolva épít. 
Amig Wright házai a földhöz közel, a környezetbe olvadva épülnek, Le Corbu-
sier felemeli a házat, kiszakítja a környezetből, mesterséges jellegét hangsúlyoz-
va a természet és az épület kontrasztját teremti meg.
Amíg  délutánjait  építészettel  tölti,  délelőtt  fest,  vagy  szobrászkodik  Rue 

de Sèvres-i műtermében. Egyéniségében az építész és szobrász tulajdonságai 
egyesülnek. Egész életművében az elemi fogalmakból konvenciómentesen fel-
épített esztétikai és építészeti elméletében, épületeinek és alkotó módszerének 
újszerűségében kétségtelenül nagy jelentősége van annak, hogy tudásához, el-
veihez minden merev, iskolás szemlélettől távol, önképzéssel jut el. Ez a szelle-
mi függetlenség növeli alkotóerejét és személyének hatását.
Le Corbusier – unokaöccsével, Pierre  Jeanneret-vel,  akivel  1923-ban  tár-

sul és 1940-ig együttesen szerepel – a húszas években lakóházakban realizálja 
elveit.  A legjelentősebb  a  Poissy-ban  1928–1930  között  épített  Villa  Savoye. 
Sűrítve, harsányan  jelentkeznek  itt a Le Corbusier-i  formálási elvek és nagy-
szerűségük és sajátos nyersességük kontrasztjával az építészet előre haladásá-
nak  jelentős állomásává avatják e kis villát. A nyílt  térség közepén szabadon 
álló,  könnyed  épület  az  anyagokban  formát  öltött  öt  pont. A teljesen  áttört, 
csak belső magjában beépített alsó szint felett lebeg a lábakra állított lakószint, 
amely nyitott belső tetőkertjével és a könnyed tetőfelépítménnyel, a külső és 
belső terek egymásba ölelkezésével új térélményt valósit meg. A lépcső helyett 
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a szintek között szervesebb térkapcsolatot jelentő lejtő, a tetőkert mozgalmas 
alakítása és a lakóterek teljes szélességű homlokzati felnyitása e térhatás eszkö-
zei. A mozgalmas és finomrajzú tömeg hófehér, a környezettel élénk kontrasz-
tú felületeivel, mély árnyékaival, erőteljes nyílásaival, a tér minden irányában 
plasztikus voltával és formáival a ház, az épület klasszikus eszméjét rombolja 
szét, hogy új, emberibb, tudatosabb, igazabb és térbelibb formálásával valóban 
építészeti eszményt teremtsen. Homlokzatok, egysíkúság helyett a  térbeliség, 
az  építészet négydimenziós  tér-  és  időbeli  létének megvallása  ez  a gondolat, 
amely két  évtizeddel  később  a Ronchamp-ban  épült  zarándokkápolnával Le 
Corbusier művében még magasabb szintre emelkedik. Miközben ez a gondol-
kodás az egész európai és dél-amerikai építészetet megihleti, maga az épület 
azonban mégis az elhanyagoltság, a lakatlanság sorsára jut.
A közvélemény nem érti meg Le Corbusier-t. A Pessac-i  lakótelep sikerte-

lensége  (a  drága  lakásokba  a munkások  nem  költöznek  be)  ekkor még  nem 
igazolta gondolatait a lakásépítés terén. A Népszövetségi Palota pályázatára (1927-
ben) készített első díjas pályaterve, bár nagy hatást gyakorol, nem valósul meg, 
mert  a zsűri  a  funkcionálisan  tagozott  tömegű,  az  irodákat, gyűléstermeket, 
fogadásokra szolgáló, stb. részeket gondosan különválasztó kitűnő terv helyett 
inkább klasszicizáló, monumentálisra törekvő megoldás mellett dönt. A genfi 
palota  így is épül meg, és ezért nem válhat kora jelentős épületévé. A 20 év-
vel később New Yorkban épülő ENSZ székház (1949–1951, W. K. Harrison 
és  társai műve)  terveinek  lesz csak Le Corbusier az  inspirálója. A pályázaton 
bemutatott gondolatait Moszkvában a Centroszojuz palota (1928–1933) pályázatá-
nak megnyerésével részben realizálhatta. A Kirov utcában megépült irodaház 
azonban a hozzáfűzött reményeket (főleg rossz kivitele miatt) nem váltotta be. 
Részben ez a sikertelenség (másrészt a konstruktívizmus és funkcionalizmus 
szélsőségei)  és  az  ipar  elmaradottsága váltotta ki  a modern  építészettől  való 
elfordulást a Szovjetunióban az irodaház megépítése utáni években. A párizsi 
egyetemi városban felépülő Svájci Pavilon (1930–1932) egyik jelentős megépülő 
középülete  a  harmincas  években,  Franciaországban. Előcsarnokában  jelenik 
meg először a hajlított alaprajzi vonalú térfal. A háború előtti években jelentős 
tervek sorát készíti, azonban csak kisebb művei épülnek meg. Dél-Amerikában 
annál nagyobb a hatása. 1936-ban jár itt és a Rio de Janeiróban épülő Neve-
lésügyi Minisztérium terveit konzultálja,  amelynek  tervezői  tehetséges,  fiatal 
építészek. E mű hatása alatt indul fejlődésnek a modern brazil építészet.
Legnagyobb műveit a teljesen kiérett művész a második világháború után 

valósítja meg. A városépítés új egységét, a korszerű lakásépítés megoldásának 
nagyszerű javaslatát, hosszú évtizedes előmunkálatok eredményeképpen, Mar-
seille-ben építi fel 1947–1952 között. Az „Unité d’Habitation” az emberi élet új 
keretét alakítja. A parkban, természetes környezetben elhelyezett hatalmas, 165 
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méter hosszú, 24 méter széles, 56 méter magas tömb 336 lakás mellett mindazt 
tartalmazza, ami a mindennapi emberi élethez szükséges, így éttermet, üzlete-
ket, bölcsődét, óvodát is. A csak minden harmadik szinten futó belső „utcák”, 
középfolyosók mentén  részben kétszintes,  az  épület  teljes  szélességét  átívelő 
lakások sorakoznak, amelyek így a folyosó nélküli szinten két ellentétes oldali 
megvilágítással a napfény és átszellőzés minden előnyét élvezik. A lakás mind-
két irányban rányílik a tájra, a zöld környezetre. A nappali helyiség kétszintes 
légtere, kellemes  térhatása  lehetővé  teszi  az egyéb  funkciókat  szolgáló helyi-
ségek belmagasságának a modulorra, 2,26 méterre,  a  felnyújtott karú ember 
méretére  való  csökkentését. A lakásokban  a  család minden  tagjának  elkülö-
nülést biztosít. 23 különféle variálható típust tervez a családok nagysága sze-
rint, a magányosoktól egészen a 8 gyermekesekig. A közösségi helyiségek egy 
közbenső emeleten, középfolyosó mentén és a tetőemeleten helyezkednek el. 
Mozgalmas alakítással bölcsőde, óvoda, úszómedence, játszótér, tornaterem és 
szabadtéri  színpad,  futópálya  és napozó egészíti  ki  az  épületben  folyó  életet 
a  tetőn. Az  épület  alatt  átfutó kert  felett  hatalmas betonlábakon  tornyosuló 
áttört, plasztikus hasáb loggiáinak finom ritmusával, a lépcsőház és közösségi 
szintek elütő homlokzati raszterével, a nyers betonfelület érdességével, felületi 
játékával, fényelosztásával a modern építészet egyik remekműve.
Ezek  a magasházak  a  jövő  városának  sejtjei. A későbbi  években hasonló 

lakóegységek egész sorát valósítja meg, vizsgálva a gondolat továbbfejlesztésé-
nek lehetőségeit és bizonyítva, hogy a hatalmas, egymástól távol elhelyezett, de 
mégis igen magas laksűrűséget eredményező lakóegységek oldhatják csak meg 
reális  eszközökkel  a  társadalom mai  anyagi  lehetőségein  belül  az  emberiség 
lakáskérdését.

A Ronchamp-ban épített zarándokkápolnában  (1950–1955) a XX. század épí-
tészetének egyik eddig legjelentősebb művét alkotja meg. Érzelmi gazdagság, 
racionális és irracionális elemek, eszmei funkció és megvalósulás, elhatárolt és 
végtelen tér egységét teremti meg e kápolnában. E mű Le Corbusier plasztikai, 
de nem szobrászi, hanem a legteljesebben építészi, az eddigi építészeti koncep-
ciótól mégis távoleső gondolkodásmódját tükrözi. A lakásépítés, a szükségsze-
rűen sok elem  ismétlődésének nagyvonalú geometriájából, ennél a különálló 
feladatnál a nem geometrikus, egyéni, szinte irracionális formálásig jut el. Ez 
a különös mű mégsem áll távol Le Corbusier előbbi gondolkodásmódjától. Új-
szerűsége, elszakadása az öt pont racionalizmusától éppen a feladat átértéséből, 
a  lehetőségek  és  adottságok  kényszerének  logikus,  természetes  kibontásából 
születik. E kápolnának kétségtelenül  sok vitatható eleme van,  sőt  formálása 
a modern építészet néhány alapvető követelményét is semmibe veszi. Jelentő-
sége mégis rendkívüli, s elsősorban abban rejlik, hogy megszabadította – első 
ízben  –  az  építészetet  a  geometrikus,  függőleges  és  vízszintes  síkokban,  fe-
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lületekben  gondolkodó, megragadt  szemlélet  uralmától  és  a  valóban  térbeli, 
tehát építészeti, plasztikus, a térhez csak a tudat és a célszerűség valódi, belső 
törvényei – és nem a megszokott geometriai sémák – szerint igazodó világba, 
a jövő építészetének világába vitte át. Ezzel az anyag, a plasztikusan alakítható 
térbeli anyag igazi tulajdonságainak felismeréséhez vitte közelebb az embert. 
Ez  természetesen nem  jelenti  a Mies van der Rohe  által  teremtett  építészeti 
gondolkodás elutasítását. A barcelonai pavilon a vízszintes és függőleges síkok 
játékával, a külső és belső világ elhatárolhatatlanságával hasonlóan bonyolult 
és összetett  térfogalmat  teremt. Le Corbusier  inkább azt bizonyítja, hogy az 
építészetet – a belső  igények mellett – az anyagok, valamint az anyagok for-
málhatóságának, alakíthatóságának törvényei milyen nagymértékben befolyá-
solják. Ronchamp-tól a Mes van der Rohe-i gépesített építészet szándékában és 
tudatos voltában nem – csak anyagában, anyagainak logikájában, a feladat más 
voltában, a feladat sajátosságaiban – különbözik, mindkettő törvénye egyedül 
a  tudatosság,  az  emberi  tudat  alakítóképességének  belső  törvényszerűsége, 
amely az egyéniségek és a feladatok különbözősége folytán jut – csak látszólag 
ennyire ellentétes formában – kifejezésre.
A kápolna  a  francia-svájci határon,  az Alpok vonulatainak  festői  környe-

zetében, egy domb tetején áll, a  régi, háborúban elpusztult  templom helyén. 
A helyszínen a romokból megmaradt kő érdekes szerkezeti megoldásra adott 
lehetőséget. A vasbetonhéjak elméletének mintájára a kőből alaprajzilag ívesen 
hajlított, egymásba ölelkező, jóformán nyílás nélküli falakat épít Le Corbusier, 
melyeknek karcsúságát a hajló  felületek merevsége ellensúlyozza. Ebből már 
következik a többi. A déli fal, amelyhez már nem elég a kő, vasbeton vázszerke-
zeten rabicból épül, külső és belső síkja szétválva, logikusan kapcsolódik a bel-
ső tér és a külső forma egységébe, s változó méretű és alakú, kötetlenül, szinte 
ösztönösen elhelyezett nyílásai, nagy mélységükkel és fénytörésükkel,  játékos 
voltukkal, e rabic nem teherviselő könnyedségét, csak határoló szerepét hang-
súlyozzák; különös fény-árnyék játékkal alakítják az egyszerű, tiszta eszközök-
kel megfogalmazott belső tér különös hatását. E falszerkesztésének a logikája 
a belső térben tárul fel igazán. A vasbeton, kettősívű, héjszerkezetű tető szinte 
lebeg a belső tér felett, sötét, nyers felületére a falak mellett körbefutó, átnyitott 
sáv szórja a fényt, míg kívül, a fehér falakat koronázva, beleölelkezik a tornyok 
tömegébe. A fennsíkon, tisztáson álló kápolna zarándoklatok alkalmával csak 
az istentiszteletek hátterévé válik. A keleti, belső oltár mögötti – belülről dom-
ború, kívülről homorú – fal a déli fal nyúlványával, a szabadonálló szószékkel 
és az előre ugró tetővel nemcsak védelmet nyújt a szabadtéri oltárnak, hanem 
a külső és belső tér között létesít – szinte megfoghatatlan eszközökkel – benső-
séges kapcsolatot. Az oltár, a szentély a végtelen tér felé nyílik meg. A kápolna 
három bejárata is hasonlóra utal: az északi a két alacsonyabb torony, egyúttal 
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mellékoltár, egymásnak háttal forduló tömege között úgy nyílik fel, mint egy 
virágkehely, míg a keleti bejárat a déli és keleti fal csatlakozásánál és a déli – 
a rabicfal és a legmagasabb torony csatlakozásánál – a súlyos falakkal határolt 
tér szinte magától értetődő megnyílásai. Ebbe a külső, elkülönített, lehatárolt, 
de mégis végtelenbe kapcsolódó térbe a tornyok szívják felülről a fényt, felül 
felnyitott oldalukon át. A betontömbökből  formált burkolat,  a  sötétszínű  fa-
betonpadok, az oltártömb és a gyertyatartók puritán egyszerűsége, a természe-
tesség építészeti igényét hirdeti.
Le Corbusier egyik legújabb európai műve a Sainte Marie de la Tourette kolostor, 

Lyon közelében, Éveux-sur-L’Arbresle-ben. A kolostorban ötvöződik mindaz, 
ami Le Corbusier újabb munkáiban (Európától Indiáig, illetve Japánig) jelent-
kezett. A két felső szinten lévő lakócellák előreugratott tömbje nyersbeton fe-
lületével és rácsos raszterével, a közös helyiségek oldott lamella-rendszere, és 
a változó, négyszögletes, vagy  többszögű  lábak furcsa arányai sajátos emberi 
környezetet  teremtenek.  A völgy  fölé  emelt  kolostor  a  feladat  különlegessé-
gét hangsúlyozza. A vasbeton plasztikus formálása, a felületek nyers, primitív 
kialakítása már valami sziklaszerű,  természetes képződmény, barlang hatását 
sugározza.  Furcsa módon  a wrighti  alakítás,  az  organikus  eszme  hatása,  je-
lenléte érezhető e műben, bizonyítva, hogy a vasbeton, mint helyszínen for-
mált  anyag,  a  tájjal,  környezettel  valóban  sajátos,  belső  kapcsolatban  áll,  és 
a vasbetonépítészet egyik természetes útját jelenti az alakítás objektív törvény-
szerűségéből következő organikus, egyedi formálás, a táj és épület kontrasztjá-
nak, összekapcsolódásának ilyen megjelenése. Ez az igény természetesen csak 
a  különleges,  egyedi  feladat  követelményeinek,  lehetőségeinek  sajátossága  és 
nem a tömegesen megválósítandó feladatok jellegzetessége. A tömeges felada-
toknál a tájjal való kapcsolat más törvényszerűségek szerint alakul és mások – 
a táj nagyobb mérvű átalakítása következtében – a lehetőségek, adottságok is.
Le Corbusier  szerepe  és  jelentősége  egyedül  áll  az  építészetben.  Jelentős 

erjesztő  erő,  amely  az  építészetet  az  egész  világon  előre  haladásra  ösztönzi. 
Hazájában, a ma is klasszicizálásra hajlamos és konvenciókkal kötött Francia-
országban sem vonhatja ki magát senki a hatása alól. Talán épp ez az oka a 
személyét ért gyakori támadásnak.
A legjobb francia építészek, Eugène Beaudouin (1898–1983) és Marcel M. Lods 

(1891–1978)  a Drancy-i Cité de la Muette lakótelep (1933–1935)  és  a Suresnes-i 
Szabad  levegő  iskolája  (1933–1936)  tervezői,  vagy André Lurçat (1894–1970) 
a Viliejuif-i iskola (1931–1933) tervezője már a húszas évek végén csatlakoznak 
irányzatához, hogy tevékenységük kiegészítse az új építészet francia, Le Cor-
busier-i eszmét.
A modern építészet harmadik, jelentős kezdeményezése Európában a hol-

land építészetben alakul ki. Hendrik Petrus Berlage  (1856–1934)  az amszterdami 
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Tőzsde (1897–1903) építőjének úttörő tevékenysége nyomán a húszas években 
a Stijl  és  a  Mondrian-i  neoplaszticizmus  gondolatai  által  megtermékenyített 
építészek az új szellemben fogant épületek és lakótelepek egész sorával sajátos 
modern holland építészetet  teremtettek. Jellemző, hogy Wright műveinek  je-
lentőségét is hollandok, Berlage, van’t Hoff, Oud ismerték fel először.
A Stijl  alapítója,  Theo  van  Doesburg,  az  építész Cornelis van Eesteren-nel 

(1897–1988) kísérletezik az új építészeti tér és tömegformálás alapelemeivel, s 
e munkájuk a Bauhausban erős visszhangra talál. E tapogatózás a legjellegze-
tesebben Gerrit Thomas Rietveld (1888–1964) egyik művében, Utrechtben épített 
lakóházában jut kifejezésre (1924). Az épület a kubizmus talajáról kiinduló – de 
a  vonalak  és  síkok  sajátos  viszonylatait,  törvényeit,  összefüggéseit  kutató  és 
feltáró – neoplaszticizmus megtestesülése egymásba metsző dinamikus  felü-
leteivel,  síkjaival, erőteljes  fekete-fehér színkontrasztjával, nyílásainak és zárt 
felületeinek  játékával,  árnyékaival. Ezzel  aránylag  rendkívül  korán,  a  Stijl  az 
építészet új elemeit, eszközeit, új esztétikai törvényeit fogalmazza meg.
A húszas években a mozgalom legaktívabb képviselője, a Stijl-csoport tagja, 

Jacobus Johannes Pieter Oud (1890–1963). Puritán, racionális gondolkodású, hatá-
rozott egyéniség, a részletekben is alapos újító. Lakótelepei, elsősorban a rot-
terdami Kiefhoek munkáslakótelep (1925–1929), vagy a  stuttgarti Weissenhof telepen 
épített sorházai (1927) a szigorúan tárgyilagos építészet korai és jellegzetes alko-
tásai. Elméleti műveiben,  így  a Bauhaus könyvek  egyikében,  a  funkcionális, 
tárgyilagos holland építészet propagálója. Wrightról írt tanulmányában őt kora 
legnagyobb alkotószellemei közé helyezi. A harmincas évek után Oud aktivi-
tása alábbhagyott, sőt legújabb munkáiban a konvenciók, a klasszicizálás zsák-
utcájába keveredik. Műveinek, magatartásának eltorzulása sajnálatos jelenség, 
mégis fiatalkori működésével az új építészet jelentős alkotói és elméleti művelői 
között kell számon tartani.

Johannes Duiker (1890–1935) és Bernard Bijvoet (1889–1979) közös műveiket 
Hilversumban épitik. A hófehér Napsugár Szanatórium (1928) mozgalmas, konzo-
losan előrenyúló tömegjátékával érdekes korai munkájuk. Duiker amszterdami 
Szabad levegő iskolája  (1930–1933)  az  új  szerkezetek  korlátlan  lehetőségeit  ki-
használva, csupa üveg és  levegősség. Utolsó,  ismét közös művük, a hilversumi 
Goiland szálló (1933–1937) szintén egyike a korai modern építészet ismert hol-
land példáinak. Az előbbiekhez közelálló gondolatok jellemzik Mart Stam korai 
munkáit is. 
Külön áll az előbbiektől, erősen Wright hatása alatt Willem Marinus Dudok 

(1884–1974),  aki Hilversumban  épített  középületein  geometrikus  formálású, 
változatos tömegkapcsolású, aszimmetrikus, néhol azonban szimmetriára hajló 
tömeg- és nyílás architektúrát teremt, citromsárga téglafelületekkel. Legjellem-
zőbb műve talán a fürdő (1921) és a Városháza (1928–30).
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Ugyancsak a Stijl-csoporttól független mérnökök, Johannes Andreas Brinkmann 
(1902–1949) és L. C. van der Vlugt (1894–1936) építik Rotterdamban a Van Nelle 
dohányg yárat (1928–1930),  a Fagus-művek után az  ipari  építészet  fejlődésének 
legfontosabb  állomását.  A korszerű  kialakítású  vasbeton-  és  üvegszerkezet 
a húszas évek egyik legjelentősebb alkotása. A tárgyilagos, funkcionálisan, mű-
vészi érzékkel alakított dohánygyárnál kerül sor a nagy teherbírású vasbeton 
gombafödémek egyik első alkalmazására. Ezeket a födémeket a svájci mérnök, 
a modern hídépítészet, a tiszta absztrakt matematikai formák művészi alakítá-
sának úttörője, Robert Maillart tervezi. Brinkmann és van der Vlugt később 
a kislakásépítés kérdéseivel foglalkoznak. A magas lakóház gondolatának egyik 
első  példája  a Willem  van Tijen-nel  (1894–1974)  együtt  alkotott  Bergpolder 
magasházuk (1933–1934) Rotterdamban.
A korai  modern  építészet  kialakulásában  sajátos  szerepet  töltenek  be  az 

orosz  konstruktivisták.  Szoros  kapcsolatot  tartanak  a  Bauhausszal  és  a  Stijl 
mozgalommal, kiállítást rendeznek Berlinben (1922) és lelkesen igenlik a for-
radalmat. Terveik, amelyek közül az adott időszakban – a polgárháború alatt 
és a NEP korszakban –  természetesen  igen kevés  realizálódott,  a korai évek 
német, francia és holland fejlődéséhez kapcsolódnak, hatásokat vesznek át és 
sajátosan visszahatnak azokra. Épp ezért, mivel a nemzetközi fejlődést határo-
zottan befolyásolják, meg kell itt legalább említenem a jelentősebb alkotásokat, 
bár tanulmányom a szocialista országok építészetének tárgyalására egyébként 
nem terjed ki.4 A képzőművészeti és egyéb művészeti törekvésekkel összefonó-
dó konstruktívizmus kezdeményezője V. Tatlin: a Harmadik Internacionálé Emlék-
műve meg nem épült, bonyolult, spirális acél-üveg tornyának tervezője. Eliezer 
Liszickij (1890–1941) nemcsak építész és festő, hanem a konstruktívizmus (és 
az  új  szovjet  építészet)  harcos  propagátora  is.  Kazimir Malevics  (1879–1935) 
architektonjaival kapcsolódik a mozgalomhoz, illetve a modern építészet korai 
kialakítóihoz. A legjelentősebbek talán mégis a városépítési tervek és elképze-
lések. Ezek nemcsak korukban gyakoroltak hatást az akkor még ilyen hatalmas 
lehetőségeket máshol nem találó építészekre. Hatásuk fellelhető még Brazília új 
fővárosának megvalósuló tervében, annak szerkezetében és elrendezésében is.

4 Az orosz konstruktívizmus egyébként is külön kutatást igényel, mivel El Liszickij ismert 
könyvén kívül más forrásanyag jelenleg nem áll rendelkezésre, e törekvések – későbbi merev 
– elutasítása következtében. Liszickij könyvének új kiadása csak most készül Moszkvában, 
és a Tatlin-emlékmű megvalósításának terve is felmerült.
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A modern építészet európai változatai

A húszas években Németországban, Franciaországban és Hollandiában kibon-
takozó modern mozgalmak – a Bauhaus és Le Corbusier köré csoportosuló erők 
– törekvéseinek hatása a következő évtizedben kiterjed az egész világra, Euró-
pára, Amerikára, majd Ázsiára, Afrikára is. A harmincas évek második felében 
elterjed a modern építészet és különböző tájakon egyre változatosabb formában 
bontakozik ki. Olaszország, Finnország és a skandináv államok a  jelentősebb 
európai változatok kialakulásának területei. A Bauhaus hatására Észak-Ameri-
ka, Le Corbusier ihletésére Dél-Amerika modern építészete alakul ki.
A második világháború megállítja az építészet fejlődését, csak a háború ál-

tal nem érintett  területeken –  ilyen Brazília –  tapasztalható újabb eredmény. 
A világháború után, és különösen az ötvenes évek elejétől további jelentős fej-
lődés ment végbe. Az európai építészet azonban érezhetően megtorpant a vi-
lágháború után. A háború utáni újjáépítés során a hatalmas mennyiségű feladat 
jórészét  átlagos  színvonalon,  vagy  a  konvenciók,  a megszokott  gondolkodás 
törvényei szerint oldották meg. A termelési módszerek viszonylagos fejletlen-
sége – az amerikai építészethez viszonyítva – egyébként is hátrányos helyzetet 
jelent az európai építészek számára. Ezt azonban az utóbbi évtizedben egyre 
jobban  érezhető,  nagyfokú bizonytalanság  is  súlyosbítja. Az olasz  és  francia 
építészetben, de a közép-európai északi építészetben is formai, divatszerű ha-
tások,  álmodernség,  vagy  erős konvencionális  íz,  klasszicizálás  jelentkeznek. 
Az eddig legkövetkezetesebben fejlődő területeken, így a finneknél, Aalto mű-
veiben  túldifferenciáltság,  máshol  (Itáliában)  hamis  pátosz  és  klasszicizálás 
jelenik meg. Elsősorban Nyugat-Németországban, de Dániában és másutt  is 
jellegzetes amerikanizálódás tanúi lehetünk. E jelenségeket jórészt megmagya-
rázhatjuk a kisebb feladatok, elmaradottabb technika, az európai városfejlődés 
problémáinak ismeretében.
Az európai feladatok talán méretben,  léptékben sem hasonlíthatók a bra-

zil főváros, vagy Chandigarh felépítéséhez, amelyek új léptéket teremtettek az 
építészet  számára. Az elaprózottság, a – kevésbé nagyvonalú –  lépték hátrá-
nyai felismerhetők az európai építészetben. Úgy látszik, Le Corbusier hatalmas 
egyénisége és a mérnök Nervi alkotóképessége nélkül pangana a modern eu-
rópai építészet.
Az  európai  kapitalista  államok mellett  azonban  egyre  fokozódó  szerepet 

töltenek  be  a  modern  építészet  fejlődésében  a  szocialista  államok.  A döntő 
fejlődés  tulajdonképpen  ezekben  és  most  kezdődik.  A szocialista  államok-
ban bontakozik ki a településtervezés, városépítés új és nagyszerű lehetősége, 
előbb-utóbb ide helyeződik majd át a modern építészet fejlődésének súlypontja 
is. Az európai modern építészet elbizonytalanodásának jelenségében, és ugyan-
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akkor a szocialista államok első, jelentős, határozott eredményeinek feltűnésé-
ben (mint pl. a román és bolgár Fekete-tengeri üdülővárosok felépülése) ennek 
a folyamatát – a modern építészet kibontakozását az osztálynélküli társadalmat 
építő államokban – láthatjuk. Ezek előre bocsátása után megkísérlem a mai eu-
rópai építészet jelentősebb változatainak kialakulását és ismertebb alkotóinak 
tevékenységét felvázolni.

Az olasz építészet második világháború utáni kibontakozásának előzményei 
a harmincas évekre húzódnak vissza. Ennek az évtizednek a közepén az új épí-
tészeti mozgalom egyik – sajátos – központja Olaszország lesz. Itália, a leggaz-
dagabb építészeti hagyomány földje, az utolsó száz évben képtelen volt jelentős 
gondolatokat szülni, építészete eklektikába fulladt. A múlt bilincsei ellen láza-
dó futurizmus – elvakultságában – a fasizmus oldalára állt, amely magát, mint 
a haladás és az ifjúság mozgalmát hirdette. Ez a magyarázata annak, hogy amíg 
a hitleri Németország elfajzottnak, bolsevistának bélyegezte az új építészetet 
és minden eszközzel  elfojtására  törekedett,  az olasz  fasizmus hivatalos  áldá-
sát adta a modern építészetre. Az olasz fasizmus hivatalos építészete azonban 
mégis csak felületesen modern, a fasiszta demagógia a klasszicizáló monumen-
talitást nem tudta nélkülözni.
Az új olasz  építészet úttörője már  a  futurizmusban  jelentkezik,  az  egyet-

len, korán elhalt futurista építész, Antonio Sant’Élia (1916–1888) személyében. 
A futurizmus  technikai-civilizációs  törekvéseit  megtestesítő  futurista 
városterve (1913–1914) nagyszerű vízió, amely – részben Otto Wagner gondo-
latai alapján – a jövő városának fejlődését, a magasvárost és annak közlekedését 
veti papírra, hogy kissé előképe legyen Le Corbusier „Ville Radieuse”-ének is. 
Sant’Élia a modern építészet elveinek kialakítói közé tartozik. 1914-ből szár-
mazó kiáltványának szavai fél évszázad alatt sem vesztették el aktualitásukat, 
s a haladó építészeti törekvések élő megfogalmazását jelentik: „Új formát kell 
találnunk,  a  testek  harmóniáját,  olyan  építészetet,  melynek  létjogosultsága 
a modern  élet  sajátos  feltételeiben  gyökerezik  (…)  elvesztettük  a monumen-
talitás, a súlyos, a statikus iránti érzékünket (…), érzelemvilágunk gazdagabb 
lett a könnyűség, a célszerűség, a változás, a gyorsaság iránti fogékonysággal. 
Várost kell építenünk, futurista várost, amely minden részletében gyors, moz-
gékony, dinamikus.”
„A jövő  építészete  a  vasbeton,  az  acél,  az  üveg,  a műanyagok  építészete, 

amelyben a fa, kő és tégla kiegészítő anyagokká válnak. Az építészettől idegen 
díszítés lehetetlen (…), csak az anyagok nyers felhasználásából születhet a jövő 
építészetében dekoratív érték.”
A Sant’Élia-féle gondolat, e korai ösztönzés, 1927-ben éled újjá a „Hetek cso-

portjá”-ban, amely a német és francia hatások eredményeképpen már az új épí-
tészet útját egyengeti. Ekkor épül egyébként, látható vasbeton vázszerkezettel, 
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puritán, egyszerű és meggyőző formákkal a Fiat-g yár hatalmas tömbje Torinóban 
(1927), Matté Trucco műve, amely a modern formálás kibontakozására ugyancsak 
erős hatással van. Giuseppe Terragni  (1904–1943), a „Hetek csoportja” és a ko-
rai olasz építészet legjobbja. Comoban épített fasiszta pártszékháza, ma Népház 
(1936–1932) világos, tiszta formálásával keményen feszül szembe a természettel 
a  festői  tájban  épült  városban,  tehetségének  bizonyítékaként.  Jellegzetes 
megtestesítője  ez  az  olasz  építészetnek,  amely  általában  zártabb,  tömörebb, 
súlyosabb; fényei, árnyékai erőteljesebbek, mint a francia, vagy a német. Ez az 
olaszos jelleg a második világháború után még jobban kibontakozik.
Bár jelentős építészek, mint Marcello Piacentini (1881–1960), Ignazio Gardella 

(1905–1999)  Giuseppe Vaccaro  (1896–1970),  Luigi Carlo Daneri  (1900–1972), 
a „Hetek csoportjának” két másik tagja, Luigi Figini (1903–1984) és Gino Pollini 
(1903–1991), és mások hosszú sora működik Olaszországban, de nincs az épí-
tészek között olyan vezetőegyéniség, mint Gropius vagy Le Corbusier. Ez is 
oka annak, hogy az új szellem sokszor elsekélyesedik, merev funkcionalizmus 
alakul ki az olasz építészetben. A nagy állami építési feladatok teljesítésénél pe-
dig ridegen, patetikusan klasszicizálnak még a legjobb építészek, így Gio Ponti 
(1891–1979) is.
A korai modern  olasz  építészeti  gondolkodás  egyébként  hajlamos  a mo-

dorosságra  és  gyakori  jellemzője  a  funkcionális  formálás  túlhangsúlyozása. 
A funkció  (vagy  a  szerkezet)  kizárólagos  alakító  elvvé  válik,  a  funkcionális 
gondolkodás funkcionalizmussá merevedik ebben az értelmezésben. A Men-
delssohn-féle  divatos  modernség  rokonvonásait  hordja  jónéhány  épület. 
A funkcionális  forma  hangsúlyosabb,  ennek  ellenére  inkább  külsőségekben 
megmutatkozó az olaszoknál, mint Le Corbusier vagy Gropius tiszta, logikus 
formálásában. Ez a szemlélet még tovább torzul a fasizmus hatása alá kerülő 
építészetben és monumentális, patetikus formalizmussá dermed sok épületen. 
Az olasz építészet nagy részére ma is a dinamikus nyugtalanság, sokszor mo-
doros dekorativitás, a formalizmus határát súroló formahalmozás a jellemző.
Ebből az olasz építészetből a mérnök – vasbeton konstruktőr – Pier Lui-

gi Nervi (1891–1979) emelkedik ki a modern építészet konstruktív gondolatait 
továbbfejlesztő életművének alkotásaival. Nervi munkáiban a vasbeton nem a 
plasztikai alakítás eszköze, mint Le Corbusier-nél, hanem a szerkezetek kibon-
takozó formáinak anyaga. Ez a szemlélet szintén eljut a plasztikus alakításig, 
azonban más kiinduló alapról. Nervi meggyőzően bizonyítja, hogy a szerke-
zetek esztétikuma,  tiszta szépsége, és a  természet absztrakt-matematikai  tör-
vényei  ugyanannak  a  lényegnek  a  kifejeződései.  A szerkesztés  matematikai 
szabályaiban esztétikai  törvényt  ismer fel. A szerkezet  törvényei a kristályok, 
a természet tiszta törvényei, amelyek önmagukban hordozzák az esztétikum le-
hetőségét. Nervi épp ezért nem a szokásos mérnöki – egyszerűsítő – logikával 
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alakít. Sokszor – számítások helyett – kísérletek alapján méretezi szerkezeteit, 
amelyek általában a feladatok leggazdaságosabb megoldását jelentik. Meggyő-
ződése, hogy az esztétikus, kristályszerű geometriai és matematikai osztással 
rendelkező  szerkezet  a  vasbeton  legtökéletesebb  formája. Ezzel messzire  jut 
a szokásos lemezgerenda szerkezetek merev logikájától.

Nervi az építészet „igazságát” vallja alapvetőnek. Ez az „igazság” lényegében azonos 
Wright organikus eszméjével, és Mies van der Rohe „a kevesebb több” gondolatával. Az 
építészet igazsága a természeti törvények felismerése, a szerkezet természeti törvényeknek 
meg felelő formálása, meg fogalmazása. Ez az építészet az emberi tudatosság magas fokát 
valósítja meg.
Műveiben a vasbeton közvetlenül  jelenik meg. A vasbeton felületét a zsa-

luzás  különböző  megoldásaival  finom,  kőszerű  felületként  alakítja  ki.  Sok-
szor  előregyártott  vasbeton  –  ferrocemento  –  zsaluzó  elemet  alkalmaz. Ez-
zel a nyers vasbeton simább, finomabb hatást nyer, mint a Le Corbusier által 
használt  egyszerűbb, durvább betonfelületeké. Érdekes, hogy kettőjük közül 
épp  konstruktőr keresi a finomabb, kidolgozottabb formát, és a művész riad 
vissza kissé a vasbetonfelület  játékos hibáitól, egyenetlenségeitől. Nervi szer-
kezeteinél  is előnyben részesíti  a  szabálytalanul  létrejött, magától értetődően 
organikus formák helyett a szabályos formákat, a szerkesztett rendet látja meg 
a természetben is. Művei nagy részében rácsszerkezeteket alkalmaz, s a rácsku-
polák formálásában jelentkezik leginkább esztétizáló hajlama.
Első jelentős műve a Firenzében épült városi stadion (1930–1932) vasbeton 

építménye, ahol különösen a merész és szellemes lépcsők megformálása érde-
mel figyelmet. A háború, előtt és alatt konstruálja a légierő hatalmas hangár-
jait  (összesen nyolcat), amelyek azonban a háború végén elpusztultak. Orvieto 
(1935–1938),  majd Orbetello, Torre del Lago  (1940–43),  hangárjai  az  építészet 
nagytérigényének  jelentős  állomásai. Az utóbbi,  a hosszanti oldalukon végig 
felnyitható hangároknál a legkevesebb (mindössze hat) alátámasztással hordja 
a nagyfesztávú, vasbeton rácsszerkezetű fedést. A rácsok közét vékony héjle-
mezek  – Nervi  „ferrocemento”  elemei  –  fedik.  A szerkezetek  könnyedsége, 
a hatalmas fesztávok és a szokatlan egyszerűség a kitűnő konstruktőr formáló 
készségét bizonyítják. A háború évei után Torinóban két kiállítási csarnokot épít, 
meglévőkhöz csatlakozva, azok toldalékaként, a „B” és „C” termet (1948–1949, 
1950). A „B” csarnokban a vasbeton keretek alsó, dinamikus  támaszai  felett 
(amelyet  törtvonalú  vasbeton  lemezek  kötnek  össze)  háromszög  keresztmet-
szetű, áttört elemekből összeállított boltozat feszül, egyenletes, szórt világítást 
biztosítva a csarnok egész területén. A „C” csarnokot a hangárokhoz hasonló-
an szerkeszti, és fél év alatt építi fel. Érdekes műve, amely azonban – talán az 
építész munkatársak hatására – már túlzott esztétizálásra vall, a Siena közelében 
fekvő Chianciano gyógyfürdő éttermi épületének vasbeton kupolája (1952). Az 
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áttört vasbeton bordázattal épített kupola hatalmas virágként terül a tér fölé, 
a  szerves,  organikus  formákat  idézve. Hasonló  szemlélet  jelentkezik  a  római 
olimpiai játékokra épített kis sportcsarnok (1956–1957) lefedésében is.
Szerkesztő gondolatának jellemző és kitűnő példája a római Gatti gyapjú-

feldolgozó üzem raktára (1953). A gombafödémként méretezett raktárfödém-
ben a  fővasalások és  az  elosztó vasalások  irányában  sajátságos,  legyezőszerű 
bordarendszert létesít, változó szélességű bordákkal, különlegesen kialakított 
negatív zsaluzóforma segítségével, az erőjátékot belső törvényeinek megfelelő 
érdekes, esztétikus, íves hálórendszerbe öntve. Az elmúlt években épült fel leg-
újabb, s egyik legjobb műve, a Torinóban, Itália egyesítésének századik évfordu-
lója alkalmából emelt Itália 61 pavilon, „A munka palotája” (1961). A hatalmas, 
egyik oldalán mintegy 160 méter hosszú, négyzetes csarnok lefedését 16, felfelé 
keskenyedő, sajátos keresztmetszetű pillér hordja. Az egy–egy oszlop fölé fe-
szülő acél esernyőtetők között négyzetes, hálós rendszerben beakasztott felül-
világító-rendszer húzódik. A könnyed, hatalmas tér, amelyet alig néhány pillér 
hord, a modern építészet egyik legérdekesebb csarnoka. Az anyagba merevedő 
szerkezeti gondolat, a szerkesztő ember önkifejezése ez a csarnok, amelynek 
nagyvonalú, áttekinthető rendszere csak a kristályok sajátságos hatásához ha-
sonlítható, Nervi e műve – amelynél építészként fia működik közre – eddigi 
legnagyszerűbb alkotása.
Nervi tervezi a párizsi UNESCO székház (1955–1958) vasbeton szerkezeteit 

is. (építészek: M. Breuer és B. Zehrfuss). A gyűlésterem redőzött lemezfedését 
egy – hosszirányban változó magasságban elhelyezett – vízszintes lemez me-
revíti, s ez a szerkezetnek (amely a külső homlokzaton is megjelenik) játékos, 
változatos formát ad. Kitűnő társművészek emelik jelentőssé az együttest. Joan 
Miró, Pablo Picasso, Henry Moore művei és Isamu Noguchi japán kertje egé-
szítik ki a művet.
A második világháború után, a fasizmus elsöprésével jelentős fejlődés ment 

végbe –  a modern építészet most már  tisztán érvényesülő gondolatainak  je-
gyében – az olasz építészetben. A BBPR, vagyis Gian Luigi Banfi (1910–1944), 
Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909–2004), Enrico Peressuti (1908–1976), és Ernesto 
N. Rogers (1909–1969) szellemes munkáira jellemző a háború előtt Legnanóban 
épített helioterápiás g yermeküdülő (1937–1938). Banfi odaveszett a háborúban, tár-
sai azonban továbbra is megőrizték a névrövidítésben emlékét. 1948-ban Mi-
lanóban állítják fel a német koncentrációs táborokban meghaltak emlékművét. 
Egyszerű csőhálóból épített kocka ez, amelyben néhány fehér és fekete már-
ványlap érzékelteti e hálózat térbeliségét. A háló közepén egy szögesdrót csa-
varodik s idézi fel a borzalmak emlékét. Peressuti és Rogers műve volt az Eg ye-
sült Államok nagysikerű pavilonja a 9. milánói triennálén. A kör alaprajzú, középen 
nyitott csővázas pavilon a modern kiállítási épületek jellemző példája, Rogers 
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egyébként írásaiban, is a modern építészet jelentős propagálója. Ennek az épí-
tész  csoportnak  a munkássága  a modern olasz  építészet  belső  problémáit  is 
jellemzi. Egyik legutóbbi művük a Milanóban épült Torre Velasca (1958). A dóm 
közelében lévő 26 emeletes, buzogányszerű toronyház aránytalan, nehézkes és 
nyomasztó  tömegével,  furcsa  szimmetriájával,  az  erőltetetten  játékos  nyílás-
osztással és a kiugró rész alátámasztó Konzoljainak szinte gótizáló szerkezeti 
formálásával, bizonytalanságot és túlzott hatáskeresést tükröz.
Az utóbbi években épült olasz magasházak közül a legjelentősebb az ugyan-

csak Milanóban épült Pirelli irodaház (1955–1959). A pengeszerű, 33 szintes ”va-
saló alaprajzú” magasház könnyed, karcsú tömegével az előző mű ellentéteként 
a modern olasz építészet értékeit reprezentálja. Tervezői Gio Ponti és társai, Anto-
nio Fornaroli, Alberto Rosselli, Giuseppe Valtolina és Egidio Dell’Orto. A magasház ér-
dekes szerkezeti megoldását Nervi és Arturo Danusso tervezte. Az olasz építészet 
másik két legjobb műve ugyancsak két építészcsoport egy-egy közös munkája.
Rómában épül a háború előtti években elkezdett és most új pályázat alap-

ján befejezett Termini pályaudvar  (1950), Massimo Castellazzi  (1901–1977), Vasco 
Fadigati (1902–?), Achille Pintonello (1902–?), Annibale Vitellozzi (1902–1990), Leo 
Calini (1903–1985) és a tervező kollektívát vezető Eugenio Montuori (1907–1982) 
közös alkotása. Az előcsarnok feletti lendületes előtető finom vonalú formálá-
sa a hagyományokkal kapcsolatos modern álláspont érdekes példája. Az előtető 
formáját ugyanis a régi, Servius-féle városfal megmaradt szakaszának alakja, az 
arra való teljes rálátás indokolja. A csarnokrész mögött az adminisztrációs he-
lyiségek tömör, horizontálisan erősen osztott tömbje, amely emeletenként két 
ablaksort tartalmaz, formai újdonságával a horizontalitást hangsúlyozó irány-
zat forrásává válik az európai építészetben. A pályaudvar nagyvonalú belső te-
rei, az alkalmazott nemes anyagok hatásos művet reprezentálnak.
A másik mű Pescia-ban épül, és egyetlen hatalmas, mégis könnyed, új tér-

élményt keltő vasbetonból, amely a virágvásárcsarnok felett ívei (1949–1951) (ter-
vezői Giuseppe Gori (1906–1969), Emilio Brizzi (1907–1978), Enzo Gori (1909–?), 
Leonardo Savioli (1917–1982) és Leonardo Ricci (1918–1994). A vasbeton anyaga, 
formálhatósága révén lehetővé teszi tetszőleges görbületű felület szerkesztését. 
A héjlefedések,  ahol  a  szerkezet  állékonyságát  a  vékony  falvastagság  ellenére 
a felület görbülete, ebből származó merevsége biztosítja, új felület és téralakí-
táshoz vezetnek és az építészet előtt soha nem álmodott lehetőségeket nyitnak. 
Ez a finomívű, felnyitott oldalú, az olasz tájba kapcsolódó héjtető a jövő lehe-
tőségek egyik érdekes példája.
Az olasz építészet – ez egyébként kapitalista körülmények között máshol is 

természetes – nagymértékben a tőkés építtető ízlésétől, igényétől, igényességé-
től függ. Szinte kivételes jelentőségű ilyen szempontból az Olivetti cég, amely jó 
építészekkel több kitűnő, modern épületegyüttest építtetett az utóbbi években 
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(Az észak-olasz üzem- és  lakásépítés fellendülésének, a szociális építkezések-
nek,  és  ezek magas  színvonalának egyébként nyilvánvalóan politikai  célja  és 
oka van,  s végső soron az észak-olasz munkásosztály megnyerésére, a  forra-
dalmi erők lefegyverzésére irányul.) Ivrea-ban épülnek az Olivetti cég üzemi és 
igaz gatási épületei (1959–1948), Luigi Figini, Annibale Fiocchi (1915–2011) és Gino 
Pollini  tervei  szerint. Marcello Nizzoli  (1895–1969)  és  Fiocchi  ugyanitt  kitűnő 
lakóházakat építenek (1952). Gian Antonio Bernasconi (1911–?), Fiocchi és Nizzoli 
tervezik Milanóban az Olivetti irodaházat  (1954).  Az  épület  déli  homlokzatát 
mozgatható,  függőleges  lamellás napvédőrács oldja  fel,  s  rasztere változatos, 
játékos  hatást  biztosít.  Az  irodaház  tiszta,  világos  rendszerével,  logikus, 
egyszerű megjelenésével értelmet, magasfokú tudatosságot sugároz, s a legjobb 
modern irodaházak egyike.
Ignazio Gardella  tervezi  Ivrea-ban  az Olivetti g yár szociális és éttermi épületét 

(1959). Gardella volt az Alessandria-ban épült Tüdőszanatórium tervezője (1936–
1938).  Ez  az  épület  a  valóban  modern  gondolkodást  képviselte  a  fasizmus 
építészetével  szemben. Újabb  jelentős műve  –  egyúttal  a modern  olasz  épí-
tészet egyik jellemző példája is – a Milánói Modern Művészeti Múzeum az ivreai 
épület előtt épült és jellegzetességei, az áttört, szellős rácsok, előtetők, könnyed 
homlokzatkialakítás azon is felismerhetők.
Európa másik déli területe, ahol a modern építészetben már korán néhány 

jelentős mű született, Spanyolország. A spanyol építészet legérdekesebb egyénisé-
ge a századforduló idején alkotó Antoni Gaudi (1852–1926) volt. Művei jelentik 
a modern spanyol építészet értékes hagyományát. Gaudi bizarr, mozgalmas és 
fantasztikus – a teret és anyagokat kutató, bonyolult térbeli viszonyokat terem-
tő – építészete elsősorban a hallatlanul energikus és célratörő kutatószellem, a 
gazdag képzeletvilág megtestesülése. A Sagrada Familia (1882–1926) templom és 
a Casa Mila bérház mellett (1905–1910, mindkettő Barcelonában épült) elsősorban 
azok a művei értékesek számunkra, ahol az új térformálás szerkezeti lehetősége-
ivel próbálkozik. A Güell Park telepének kápolnájánál (1898–1914) a boltozatok és 
ferde alátámasztó elemeik a térben szétválaszthatatlan egységgé, az erőirányok 
térbeli megtestesítőivé válnak. E szerkezeteket nem számitás, hanem modellek 
alapján építi. A mozgalmas forma a konoid héjtetők elvét vetíti előre a Sagrada 
Familia plébánia iskolaépülete (1909) lefedésénél. Hasonlóan szellemes szerkezet 
azonban a Casa Mila bordás, térbeli felületként kialakított, íves alaprajzú tetőtere 
is. Gaudi fantáziája, plasztikai érzéke a természeti előképeket alakítja hallatlanul 
gazdag dekorációvá. Csapongó fantáziája – a kor igényeként – messze túlmegy 
a tér és szerkezet alakításán és mindent gazdag, különös, természeti formákat 
utánzó, színes és változatos, jellegzetesen szecessziós és ugyanakkor utánozha-
tatlanul egyéni dekoráció lep el. Gaudi térfantáziájával együtt ma újra hat ez is, 
és – néhol már károsan – befolyásolja az építészetet.
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Gaudi hatása a modern spanyol építészetben csak részben érezhető. A leg-
jelentősebb modern spanyol építész, mint Olaszországban,  itt  is konstruktőr. 
Eduardo Torroja (1899–1961) a vasbetonépítés úttörője. A madridi (Zarzuela) ló-
versenypálya tribünje (1935) a nagyfesztávú konzolos héjtetőszerkezetek egyik első 
és legfontosabb példája. Torroja konstrukciós érzéke valóban modern, és tervi-
hez hasonlóan nemcsak a legjobb, hanem egyúttal a legszebb formát valósítja 
meg.  1955-ben  építi M. Barbero és G. Echegaray  közreműködésével Madridban 
a Vasbeton Műszaki Intézetet, amelynek vezetője és létrehozója volt. Az együttes 
tiszta, logikus alakítása és különösen a felületek érdekes, a fény-árnyék játékot 
mesterien kihasználó textúrája a spanyol építészet déliességét, értékeit jellemzi.
Ismert spanyol építész José Luis Sert is, aki már korán csatlakozott a modern 

mozgalomhoz. A modern spanyol építészek műveiben – elsősorban a lakóhá-
zaknál – a brazil építészet visszahatása érezhető. A zárt tömbök, fehér felüle-
tek, különféle napvédőrácsok a déli építészet jellegzetességeit mutatják.
Az északi országok építészete sajátos helyi  ízt nyer és a modern építészet 

egyik jellegzetes ágává fejlődik. A kisebb feladatok, természetes környezet és 
természetes  anyagok  légkörében  az  északi  építészet  közel  áll  a  tájhoz  és ha-
gyományhoz.  A technikai  haladás  és  kéziipar  összefonódása  szoros.  A nagy 
mennyiségben rendelkezésre álló fa és egyéb anyagok mellett ez  is  rányomja 
bélyegét építészetükre. Az egyes északi országokban a modern építészet sajátos 
változatai alakulnak ki.
A legkorábbi az új finn építészet. Már a század elején jelentősek a finn népi 

irányú szecesszió törekvései. Ezek elsősorban Eliel Saarinen (1873–1950) korai 
munkáiban, így a (Geselliussal és Lindgrennel együtt épített) helsinki pályaudvar 
(1906–1916) jellegzetes gránittömbjében jelentkeznek. Saarinen a húszas évek 
elején második díjat nyer a „Chicago Tribune” irodaházának pályázatán (1922) 
és végleg Amerikába költözik.
A legjelentősebb finn építész, Alvar Aalto (1898–1976) már első, korai mű-

veiben felnő az európai építészet nagy mesterei mellé. Aalto új színt képvisel 
a Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe alkotta modern építészeti gon-
dolkodásban és különösen későbbi műveiben Wrighthoz hasonlóan organikus, 
szabadon alakított formák jelennek meg műveiben. Aalto jellegzetesen egyéni, 
elsődlegesen  formai  úton  jut  el művei megvalósításához.  Formagazdagsága, 
mozgalmas, plasztikus,  játékos alakítása kiegészíti  a  racionális  szemléletet  és 
különös módon olvaszt eggyé funkciót és formát. Már a húszas évek végén al-
kotott művei is – tárgyias, egyszerű formálásuk mellett – formaérzékének bizo-
nyítékai. A jól szervezett alaprajzú viipuri Városi Könyvtár (1934–1927) hosszú 
földszinti előadótermében akusztikai igényeket szolgáló famennyezet hullámzik 
végig,  amely  színével,  textúrájával,  mozgalmas  felületével  intim  térhatást, 
mély benyomást kelt. A könyvtár olvasótermében, kör keresztmetszetű, üveg 
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felülvilágítók sorakoznak. Ezek a jellegzetes fényhengerek későbbi művein is 
sokszor visszatérnek.

Paimióban épített Tüdőszanatóriuma (1929–1933)  a  legvilágosabban  –  és  ta-
lán legsikerültebben – megfogalmazott példája a húszas években a funkció és 
a forma, a logikus szerkesztés és a megnyerő, új építészeti megjelenés egységé-
nek. A betegszobákat, fektetőket tartalmazó magas tömbhöz csatlakozik a kö-
zös helyiségeket befogadó szárny és ehhez a gazdasági helyiségek alacsonyabb 
tömbje. A tömegalakítás,  elrendezés  a  funkció  és  tájolás  igényéből  fakad,  az 
erdős tájban fehér, erőteljes formáival kontrasztot keltő „sima kocka” épület 
– új  esztétikai  törvények megfogalmazásaként – mégis  a  tökéletesség,  a  for-
mai harmónia erejével hat. Ipari épületei közül a sunilai cellulóz g yár (1936–1939) 
együttese emelkedik ki. A gránit-sziklaparton végigkúszó hosszú, hófehér rak-
tárépület és a mögötte tornyosuló üzemi rész együttesét a kémények, szállító-
szalagok, gépi formák gazdagítják, A tenger végtelen nyugalmának méltó párja 
a tisztán technikai, egyszerűen formált épület. Racionális, mérnöki geometri-
ával ható épületei után a New-York-i világkiállítás finn pavilonja (1939) az ezer tó 
országának szabad, kötetlen természeti formavilágát eleveníti fel hatalmas, lá-
gyan ívelő alaprajzú, befelé dőlő, szuggesztív hatású, hajlított belső térfalával és 
annak faburkolatával. A függőleges térfal – a viipuri könyvtár mennyezetéhez 
hasonló – mozgatása ez, új, meglepő hatású térformálás eszköze.
A különös, aszimmetrikus-organikus formák, az asszociációit keltő tér- és 

tömegalakítás későbbi műveiben még gyakoribb. Ilyen dinamikus formálás-
sal  alakítja  a Massachusetts-i Technológiai Főiskola  szeniorépületét  (1947–1948), 
de előbukkan ez a gondolkodásmód legújabb műveiben és terveiben is. Ilyen 
a bécsi „Stadthalle” pályázatára készített terve (1957) és a Helsinkiben épített 
Művelődési Háza (1958). Ez a szemlélet tükröződik a Vuoksenniska templom kiala-
kításán (1956–1959) és egyik legújabb művén, a Sejnäjoki város részére épített 
Kulturális köz pont épületein, így a városházán (1961) is. Aalto építészete ezzel 
olyan problémát vet  fel,  amely egyúttal  az utóbbi  évek bizonytalanságát,  az 
építészeti elvek és alakítás – gyökereiben, indítóokaiban még eléggé fel nem 
tárt – módosulását mutatja.
Nem  hordoz  az  előzőekhez  hasonló  formai  túlzásokat,  mégis  kevésbé 

szerencsés művei közé tartozik a berlini Interbau keretében épített kissé nehéz-
kes,  zárt,  tömbszerű  lakóháza  (1957).  Aalto  a  természetes  anyagok mestere. 
A Noormarkuban  épített  családi  ház,  a Mairea  (1938–1939) mozgalmas,  intim 
hatású terei és egyszerű külső formái jó példát mutatnak erre. Saját lakóházánál 
az anyagok őszinte és érdekes felhasználása, a faburkolatok, az acélcső oszlo-
pok és természetes háncsborításuk, az interieurben jelentkező téglafal, a csak 
vízszintes lapokból alakított lépcső, a külső és belső egyképpen biztos alakítása 
mind  sajátos művészetének bizonyitékai. Hasonló  szellemű  formálásmód  je-
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lentkezik néhány más kisebb művében is. Erdős hegyoldalban épített „Kísérleti 
háza”, Munkkiniemiben épült, még az előzőnél is oldottabb, dörzsölt téglafallal, 
egyszerű anyagokkal és szerkezetekkel, de íves – szögben metsződő – formák-
kal kialakított saját háza kapcsolódik ehhez a sorozathoz, a Párizs melletti Louis 
Carré műkereskedő részére épített villával együtt. Ez utóbbi, a közelmúltban 
elkészült villa kissé hidegebb, gazdagabb és merevebb az előzőeknél.
Az  anyagok  és  szerkezetek  játéka  érvényesül  Säynätsaloban  épített  közsé-

gi  központjában  (1949–1953)  is. A nyerstégla  homlokzatú,  alacsony  épületek 
(könyvtár, irodaház és üzletek) két sarkán részben nyitott udvart fognak körül 
egy domboldalon. A felvezető  lejtővel  szemben  fekvő,  toronyszerű  tanácste-
rem faszerkezetű lefedése (az alulról látható fedélszék sajátos csomópontjának 
kialakítása) a hagyományos anyagok és szerkezetek újszerű felhasználási lehe-
tőségére mutat példát, ugyanakkor azonban Aalto, még a szerkezetet is formai 
szemléletnek alárendelő építészeti magatartását tükrözi. A feladatból szükség-
szerűen következő, racionális alakítás jellemzi a Helsinkiben épített Rautatalo 
Irodaházat (1954). Az irodaház fegyelmezett, külső formái és a belső tér nagy-
vonalúsága (ahol az említett felülvilágítók újra megjelennek) Aalto megszokott 
elemekkel is újat teremtő fogékonyságát bizonyítja. Hasonlóan egyszerűen for-
mált az Enso-Gutzeit irodaház (Helsinki, 1961) fehér tömbje, tengerparti hom-
lokzata is. Ez a fegyelmezettség finom részletképzéssel, modern térformálással 
párosul a városépítési szempontból nehezen megoldható, furcsa háromszögű 
telken épült helsinki Nemzeti Nyugdíjintézet székházán (1952–1958). Kitűnő példája 
ez az épület  az emberi környezetet  a bútortól  a városig  formáló és átalakító 
aaltoi építészeti szemléletnek. 
A finn építészet Aalto személye nélkül  is  igen magas színvonalú. A fiata-

labb finn építészek az európai modern gondolkodás önálló és kiegyensúlyo-
zott  irányzatát képviselik. Viljo Revell nemcsak hazai műveivel vált  ismertté. 
A torontói városháza pályázatán (1955) a magasházépítésben egészen sajátos gon-
dolatot vet fel. Épülettömegei nem közönséges hasábok, hanem ívelt, hajlított 
alaprajzú, magasba szökő kristályok. A két, egymással szembe feszülő, homo-
rú oldalával egymás felé fordított, holdsarló-alaprajzú – alacsonyabb és maga-
sabb – tömb sajátos feszültséget teremtő tér- és tömegformát alkot, a mecha-
nikus kötöttségek alól való felszabadulást tükrözi. Hazai épületei,  így  tapiolai 
öntöttfalú magaslakóháza, és a Hannoban épített kötöttárug yár (1956) magas építé-
szeti színvonalat, valamint korszerű, logikus és őszinte gondolkodást tükröz-
nek. Aarne Ervi  (1910–1977) Tapiola városépítésze és központjának  tervezője 
(1955). A Helsinki közelében fekvő kertváros az európai városépítési próbál-
kozások egyik legjobb példája. Az épületek és a fenyőerdők kontrasztja, az em-
ber és természet közötti viszony újszerű megfogalmazása jellemzi az együttest. 
Ervi és Revell mellett a Siren házaspár és Jorma Järvi  is  tervez  itt épületeket. 
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Heikki és Kaia Siren többszintes, egymás mellett eltolt, mozgalmas tömegű lánc-
házai (1961) magas lakó- és esztétikai  igényeket elégítenek ki. Az erdős, szik-
lás táj, a fehér épületek és a teraszok, mellvédek sötétszínű, nyers faburkolata 
érdekes kontrasztot alkotnak. A Siren házaspár  tervezi a  finn Nemzeti Színház 
kis  épületét  (1954)  és  az  otaniemi eg yetem kápolnáját  (1957),  valamint  éttermét 
(1952). Ez utóbbiak a mérnöki faépítészet jellegzetes finn változatát képviselik 
és  rokonok Aalto  ugyancsak  itt  épített  tornacsarnokának  (1951)  kialakításával, 
de még az Amerikába származott Eilel (és fia, Eero) Saarinen Stockbridge-ben 
épített (1947) kultúrházával  is. Jorma Järvi Helsinkiben épített Kulosaari gimnázi-
um-épülete (1955)  jellemző és szép példája még az Aalto hatása alatt álló, de 
önmagában is jelentős, magas színvonalat képviselő modern finn építészetnek.
Aalto mellett meg kell említeni az előbbieken kívül még néhány finn épí-

tész nevét. Erkki Huttunen (1901–1956) az úttörők közé tartozik, ipari épületei 
és elsősorban a kottkai Városháza (1934) a tárgyilagos építészet korai példái. 
Erik Bryggman (1891–1955) egy kitűnő templomával, az Aboban épített temetőká-
polnával a modern templomtér formálás egyik első – nem hatástalan – példáját 
teremti meg. Az aszimmetrikus térformálás már Ronchamp-ra utal. E két finn 
építész a modern építészet korai elterjesztői közé tartozik.

A svéd építészet lassabban alakul át, a század első három évtizedében köti 
a  gazdag  hagyomány.  Ekkor  jön  létre  a  romantikus-történeti  gondolkodás 
utolsó erőfeszítéseként a minden részletében svéd stockholmi Városháza (1911–
1923), Ragnar Östberg  (1866–1945) életműve. A romantikus,  sok középkori 
elemet  felelevenítő  vöröstégla  architektúra  díszletszerű  sziluettjével,  nehéz 
tömegeivel és homlokzataival, játékos részformáival konvencionális kötöttsé-
gei  ellenére  is hatásos mű,  amely  fékezően hat  a  gondolkodás  átalakulására 
a skandináv országokban.
E hangnem mellett  a  svéd építészet  érthetően csak klasszicizálhat,  a hű-

vösebb formákhoz menekülve a városháza hatása alól. Ivar Tengbom stockholmi 
Koncertháza (1922) jellegzetes példája ennek a stilizált klasszicizálásnak. 
Ez  a  klasszicizálás  jellemző Erik Gunnar Asplund  (1885–1940)  első  jelen-

tős művére, a stockholmi Városi Könyvtár (1928–1920) épületére is. Az egyszerű, 
kockaalakú kubuson álló – olvasótermet tartalmazó – sima, hengeres rotunda 
megformálása a klasszicizáló részletek ellenére is tehetségét bizonyítja. Skandia 
Filmszínháza  (1922–1923)  Stockholmban  térhatásával  és  részleteivel  tűnik  ki 
konvenció-kötötte művei sorából. Az 1930-as stockholmi kiállítás Asplund által 
tervezett – papíros modernsége miatt sokat támadott – együttesében a felsora-
koztatott új formák jelentős hatást váltanák ki, és iniciálják a modern svéd épí-
tészet kialakulását. Ez a kiállítás – a nagy kiterjedésű terület egységes, modern 
együttesének hatása következtében – elősegíti az építészet átalakulását. A már 
egyes próbálkozásokban 1925-től jelentkező új építészeti gondolatok elterjed-
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nek, néhány év alatt kialakul a sajátos tulajdonságokkal rendelkező új svéd épí-
tészet. A kézműves hagyomány, a tájjal való kapcsolat, a természetes anyagok 
előtérbe  helyezése  és  a  szerény méret  a modern  építészet  svéd  változatának 
konvenciókhoz közelálló – átmeneti – jelleget kölcsönzött.
Asplund maga is megtisztul – már nemcsak kiállítási épületeiben – a kon-

vencióktól,  és  a  göteborgi  klasszicista  városházához  tervezett  toldalékrésznél 
(1934–1937) a külső és belső formálásban egyaránt modern alakitó elvek jut-
nak érvényre, ha még érezhető  is  a múlt hatása. A rajzos,  enyhén plasztikus 
vázraszteres  homlokzat  az  új  és  a  régi  szárny  ellentétességét,  kétidejűségét 
hangsúlyozza. A felső világítású aula körbefutó erkélyei és a  lépcsők elegáns 
vonalvezetése, a fehér formák és árnyékok hatása teszi érdekessé a belső teret. 
A több évig tervezett épület különböző időpontokban keletkezett homlokzati 
vázlatai jól jellemzik egyébként Asplund egyéni fejlődését, építészeti szemléle-
tének átalakulását is.
1938–1940 között építi, röviddel halála előtt a stockholmi erdei krematóriumot. 

A krematórium szélesedő, dombra felfutó tisztás mellett épült, egy nagyobb és 
három kisebb kápolnával, aszimmetrikus, kötetlen alakításban. A legnagyobb 
kápolna  előtt  fekvő  kőburkolatú  oszlopcsarnok  leereszthető  bronzfalrésszel 
a kápolnához kapcsolható. E csarnokkal  szemben az út másik oldalán óriási 
gránit kereszt áll. A krematórium a modern építészet olyan időszakát képviseli, 
amelyben a hagyományok hatása még kiütközik és sajátos ellentmondásosság-
gal telíti az átalakuló építészetet. Lírája, meghitt hangulata, részleteinek finom-
sága mégis értékes művé emelik az épületet.
A modern svéd építészek között Sven Backström (1903–1992) és Leif Reinius 

(1907–1995) nevét kell feltétlenül megemlítenünk, akik elsősorban lakóházaik-
kal vitték előre az új építészet fejlődését. Vastbergaban épített családi házuk (1939) 
a modern lakótéralakítás szép példája. A hatalmas, ferde üvegfelülettel a belső 
teret teljes szélességében a kerthez kapcsolják, s ezt az üveg mögötti télikerttel, 
növényzettel még  jobban  hangsúlyozzák. Stockholmi toronyházaik  (1944–1945) 
és  lakótelepeik,  a  stockholmi  Gröndal  (1944–1945),  és  az Örebroban  (–1948
1950), háromágú és hatszögformában épített – az utóbbinál kötetlen formában 
összekapcsolt – csillagházaik a lakás- és városépítés érdekes és szép eredményei. 

Sven Markelius (1889–1972)  a  hälsingborgi koncertház  (1932), majd  egy Stock-
holmban épített kollektív lakóház (1954), és az 1939-es New-York-i világkiállítás svéd 
pavilonja építésével vált híressé.  Jellemző művészetére Kevinge-ben épített  saját 
lakóháza is (1946). Egyik legjelentősebb műve Stockholm új bolygóvárosának, 
Vällingbynek (1953) a tervezése és felépítése. A 23.000 lakosú város a modern 
európai  városrendezési  elveket képviseli. A jól  tájolt,  a napsütést  kihasználó, 
egymástól megfelelő távolságra elhelyezett lakóházak alkotta terület súlypont-
jában magasházak  jelzik  a  városközpont  helyét. Az  alacsony beépítésű,  csak 
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gyalogosan megközelíthető adminisztratív, kereskedelmi és kulturális központ 
épületeivel minden közösségi igényt és funkciót magában foglal. A svéd építé-
szetnek ez a műve az európai nagyvárosok kérdéseinek megoldására sok szem-
pontból utat mutat és az európai városépítés legjobb példája.
Markelius másik kitűnő műve, amely ugyancsak városépítési szempontból 

is  jelentős,  a Stockholm városközpontjának átépítése  során  létrehozott hötorgeti 
öt magas irodaház. A magasházakból és azokat összekötő, lábakon álló egy-két 
emeletes üzleti és vendéglátóipari tömbökből álló együttes az egyik legjobb eu-
rópai példa meglévő városok új kereskedelmi és irodaközpontjának kialakításá-
ra. Ezek a toronyházak jellegzetes elemét képezik Stockholm új városképének, 
a korszerű svéd építészet magas színvonalát és Markelius tehetségét bizonyítva.
A svéd építészetben a külső és belső hatások ötvöződtek eléggé egységes, 

modern  építészetté,  amelyben  azonban  mégis  világosan  felismerhető  a  ha-
gyományelem és a külső hatás egyaránt. Az amerikai  (Mies van der Rohe-i), 
a francia és finn (Aalto) hatás mind megkülönböztethető és szét is választható 
műveikben. A svéd építészet azonban, ha hordoz  is bizonyos külső  jegyeket, 
mégis egészen sajátságosan helyhez kötött. Ez a helyhez kötöttség világosan 
kifejeződik a városépítés eredményeiben és a svéd városegyüttesek, kisebb vá-
rosrendezési  feladatok,  lakótelepek  léptékében, megoldásaiban. Ezért  a  svéd 
építészet néhány eklektikus vonása ellenére a finn mellett talán a legzártabb, 
legegységesebb változatot jelenti az európai építészetben.

Dánia  építészete  az  északi  építészet  harmadik  Jelentős  változata,  amely 
kemény,  erőteljes  és  konvenciókhoz  közelálló  volt  eleinte,  rohamosan  ame-
rikanizálódó  pedig  napjainkban.  Fejlett  dán  lakáskultúra  az  építészek mun-
kájának  eredménye.  Dánia  második  legnagyobb  városában, Aarhusban  több 
Jelentős  épület  épül  a harmincas  években. Az Eg yetem  (1933–1947)  épületeit 
Povl Stegmann (1888–1944), Kay Fisker (1893–1965) és C. F. Møller (1898–1988) 
tervezik. Az együttes legérdekesebb épülete az aula. Belső terében megjelenik 
a vasbetonváz, a tér felső, magastetőt követő lezárása és homlokoldali megvilá-
gítása érdekes hatású. A homlokzati üvegfal előtt elhelyezett szónoki emelvény 
azonban a megoldást vitathatóvá teszi, mert a hallgatókat a fény felé nézésre 
kényszeríti, s ezzel elkápráztatja. A homlokoldal felnyitása a völgyre a kilátás 
érdekében  és  a  belső  funkció  helytelen  szervezése  nem  egyeztethető  össze, 
egyedül csak egy-egy oldalát jelenthetik az építészeti igény kielégítésének. Az 
épülettömb egyébként a kívül és belül egyszerű sárga tégla-architektúra és az 
új elemek mellett sok hagyományos vonást is hordoz. A folyosók kialakítása ér-
dekes: nemcsak az oldalfalak, hanem a padló is sárga színű nyerstégla, amelyet 
födémként famennyezet zár le. A Városháza épülete (1937–1942) Møller és Arne 
Jacobsen (1902–1971), a legjelentősebb dán építész műve. Az élesvonalú, enyhén 
raszteres  szürke-fehér  homlokzat,  az  áttört  torony Asplund  göteborgi  tolda-
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léképületére emlékeztet. Jacobsen újabb művei, a rödovrei városháza (1954–1956) 
és a koppenhágai Jespersen irodaház (1956). Itt már tovább lép, acél-üveg raszteres 
egyszerű formálásával levetkőzi az aarnusi városházánál még érezhető konven-
cionális ízt és különösen az előbbi, tömör véghomlokzatának gránitlapjaival, az 
üveg–gránit kontrasztjával korszerű alkotás.
Jacobsen  legismertebb műve a koppenhágai SAS épület  (1960). A Légitársa-

ság 22 szintes szállodája az amerikai magasházak rendszerét követi. Vízszintes 
sávokban tagolt, alumínium homlokzatán világosan felismerhető az amerikai 
magasházak hatása. A sajátos dán  jelleg  Jacobsen Söholmban épített lakóházso-
rán  (1950)  jelentkezik.  A markáns  sziluettrajzú,  érdekes  épületsor  a  mai  kis 
lakóházegyüttesek legszebb példája. A magasabb részek a nagyobb belmagas-
ságú, két oldalról világított nagy lakóteret tartalmazzák, erkéllyel a tenger felé. 
Az alacsonyabb házrészben helyezi el  a  többi helyiséget. A fűrészfogasan el-
tolt házak ritmusa, az egyszerű nyerstégla homlokzatok, az egymásba metsző 
magastetők a hagyományból újat formáló, egyszerű architektúra elemei. A dán 
építészek gyakran alkalmaznak a belsőkben  is  természetes, vagy nyersen ha-
gyott anyagokat, fát, nyerstéglát, stb. Ez a gondolkodásmód az, ami a konven-
ciókhoz közel álló formák ellenére korszerűvé avatja építészetüket.
A dán  építészetben  Jacobsen mellett  olyan  jelentős  építészek működnek, 

mint Jørn Utzon (1918–2008), a Sidney-i Opera sok vitát kiváltó terveinek (1957) 
alkotója. Utzon e művében a héjszerkezetek merész alkalmazásával  forradal-
masítja  a  tömegalakítás  eddig  ismert módszereit,  és  az  egymás mögé  sorolt 
héjak rovarpáncélszerű, fantáziadús mozgalmasságával új útra ragadja az épí-
tészetet. Utzon sajátos szemlélete, amelynek talán nem is az Opera a legjellem-
zőbb példája,  az utóbbi  években egyre  jelentősebb hatással van az építészeti 
gondolkodásra,  és  a  funkcionális-konstruktív  szemlélet  elemi  követelményei 
fölé emelkedő térszervező-formaalkotó gondolatai a legújabb törekvések egyik 
irányát képezik.
Az  acél-üveg építészet művelői Dániában a Koppel-házaspár, Eva és Nils 

Koppel.  Lakóházaik, koppenhágai  tóparti klubházuk  (1950),  valamint  a Buddinge 
iskola és közösségi köz pont (1956) az acélváz lehetőségeit, a Mies van der Rohe-i 
acél-üveg  építészet  európai  körülmények,  adottságok  közötti  alkalmazását 
mutatják  be  igen  magas  színvonalon,  őszinte,  egyszerű  épületeik  Jacobsen 
Rödovre-i városházával mutatnak rokonságot és egyszerűségükben bonyolult 
igényesség tükrözői. 
Az  európai  építészet  északi  és  déli  változatai mellett  az  újabb  francia  és 

német, illetve az angol és svájci építészet tekinthető önálló változatnak. Ezek 
közül is a svájci a legrégibb és talán a leginkább önálló.

Svájc építészete már a harmincas években magas színvonalú és igényes. Ez 
az igényesség azonban elsősorban az anyagi jólétből fakad és főként a kiviteli 
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minőség színvonalában nyilvánul meg. Különböző külső hatások gyűjtőpont-
jaként az építészet itt furcsán semlegessé, és – részben az éghajlat és táj követ-
kezményeként – jellegtelenné alakul. Ennek ellenére a harmincas évek folya-
mán és  a második világháború  alatt  Svájc  a modern  európai  építészet  egyik 
– a háború által nem érintett – fejlődési területe.
A modern svájci építészet legjelentősebb egyénisége egy mérnök-konstruk-

tőr, a vasbeton építő Robert Maillart (1872–1940). Maillart vasbeton hídjai ko-
rukban messze előremutatóak voltak. A tiszta matematikai absztrakció alapján 
megvalósuló hidakban az esztétikai tudatosság magas foka jelentkezik. A vas-
betonépítés úttörője az első gombafödém konstruktőre, a nyers vasbeton felü-
letképzés, az egyszerű, tiszta formálás, a logikus úton – irracionális, felesleges 
elemek nélkül – alakított esztétikai forma mestere. Maillart hídjait a korabeli 
közvélemény csúnyának és nyersnek tartotta. Műve az újért folyó harcban jött 
létre és nemcsak az esztétikai formálás eredményeit, hanem az építészeti szem-
lélet kitágulását is jelenti. Legismertebb műve a Salginatobel-híd (1929–1930), 
és  az  íves  alaprajzú Schwandbach-híd  (1933). Zürichi Cement csarnoka  az  1939-es 
nemzeti kiállításon a vasbetonhéj építésben úttörő jelentőségű.
A svájci  építészek  közül Max Billt (1908–1994),  a  modern  formaképzés 

propagálóját, az Ulmi Formaképző Főiskola (1953–1954) alapítóját és tervezőjét 
kell megemlíteni. Bill az 1936-os Milánói Triennálén tűnt fel a svájci pavilon 
szerződéként. Elméleti, a modern építészet és formaképzés elveit kutató mű-
ködése is jelentős.
Magas  színvonalú  a  svájci  lakásépítés  és  iskolaépítés  is. Az  iskolák  közül 

jónéhányat  fel  lehetne  sorolni, mint  jól  alakított, korszerű, modern épületet. 
A leginkább figyelemre méltó svájci épület mégis egy irodaház, az Alumínium 
Tröszt zürichi köz pontja (1956). Alkotója a nemrég elhunyt Hans Hofmann. Az 
alumínium székház az új lehetőségek bemutatására épült. Tiszta, logikus és jó 
arányú formálása az európai építészet jövőbemutató próbálkozása.
A külső  (német, olasz,  francia, amerikai,  japán) hatások átvételére  jellem-

ző Jean Tschumi Nestlé irodaháza  (1960),  amely  az  UNESCO  székház  hatását 
mutatja.  Jellegzetesen  svájci  mű,  amelyben  a  hagyományos  elemek  úgy 
összefüggéseikben,  mint  külön-külön  korszerű  formát  nyernek,  Ernst Gisel 
Grenchenben épült Park Színháza (1956), egy kisváros részére épült kultúrcentrum. 
Ez a mű egyébként közel áll a finn építészet hasonló léptékű feladataihoz: a falu 
és varos, hagyomány és korszerűség ellentmondásának egyik sikeres feloldása.
A svájcihoz  hasonlóan  kiemelkedő  modern  építész  egyéniség  Angliában 

sincs. A modern építészet első eredményei, annak ellenére, hogy Anglia a mo-
dern gondolkodás úttörőinek hazája a XIX. század folyamán, igen későn jelent-
keznek és akkor is külső hatásra. Menekültek, köztük a Bauhaus átmenetileg 
idetelepült mesterei (elsősorban Gropius) lendítik előre a harmincas években az 
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angol építészetet. Ma már jelentősen emelkedett az angol építészet átlagszín-
vonala. Különösen  az  iskolaépítés  ért  el  komoly  eredményeket. A hunstantoni 
iskola. Alison és Peter Smithson műve azonban ezenkívül is említésre méltó (1956). 
A vasszerkezetű, nyerstégla, puritán ipari formákkal kialakított épület által kép-
viselt törekvéseket nevezték el új brutalizmusnak a közelmúltban, lényegében 
jogosan. Az egyszerű eszközökkel létrehozott együttes ugyanis indokolatlanul 
és  szándékosan elnagyolt,  formái  túlhangsúlyozottan  sablonosak, nyers  ipari 
formák. Rideg és álkorszerű álláspontot képvisel tehát e mű, a haladó szándék 
ellenére is. Az egyszerűségnek, a térbeli rendnek és a gazdaságos építésnek – 
a nagyüzemi  építésnek  – Mies  van  der Rohe  és  a  japánok  sokkal magasabb 
színvonalú megoldásait mutatták be.
Két említésre méltó épület keletkezett 1951-ben a londoni Festival of Britain 

keretében. Az első Ralph Tubbs alumínium kupolája, a másik a Robert H. Matthew 
által  tervezett Royal Festival Hall,  ez  a  robusztus  hangversenyterem,  amely 
bizonyos vonatkozásaiban az előbb említett iskola rokona. Az a hangsúlyo-
zott darabosság talán itt is épp a konzervatív angol személet elleni tiltakozás 
eredménye.
Az angol városépítés – Ebenezer Howard országában – egyenlőre csak sze-

rény eredményeket ért el, a szándék azonban kétségtelenül korszerű törekvést 
tükröz. Az elmúlt évtizedben létrejött együttesek, formai szegénységük ellené-
re, ezt bizonyítják.

A modern holland építészet későbbi fejlődését legjobban jellemzi Jacob Berend 
Bakema (1914–1981) és J. H. van den Broek (1898–1978) működése. Műveik sorá-
ból kiemelkedik a Lijnbaan (1953) hosszú, üzletekkel, kertkávéházakkal, kira-
katokkal, növényzettel és szobrokkal kialakított sétánya a rotterdami újjáépített 
városközpontban. Bakema és társa a háború utáni évtizedekben a modern épí-
tészet jelentős mesterei közé emelkedett, műveik változatos, fantáziadús példái 
az újabb európai építészetnek. Sokszor azonban a forma érezhetően túlsúlyba 
kerül épületeik megfogalmazásánál.
Az újabb francia építészetből, amely nem kapcsolódik szorosan Le Corbusier 

egyéniségéhez, a magyar származású Pierre Vágó szervező szerepét lehet meg-
említeni. Vágó  a  berlini Interbau  (1957),  a  lakóházkiállítás  városrendezője. Az 
egyes épületeket Aalto, Gropius, Le Corbusier, Jacobson, Niemeyer, Stubbins, 
Bakema és van den Broek, Pierre Vágó, Wassili Luckhardt és mások tervezték. 
Ez a kiállítás azonban a felsorakoztatott modern művek ellenére sem érte el 
– épp városépítési problémái miatt – a stuttgarti 30 évvel előbbi Mies van der 
Rohe-féle 1927-es kiállítás színvonalát, amelynek 30 éves évfordulója alkalmá-
ból készült. A ma már sokféle francia modern törekvés képviselői közül itt csak 
Georges Candilis nevét említem, mint legjelentősebbet a városépítés és lakótelep 
építkezések terén újat hozó műveivel (ilyen a Toulouse le Mirail pályaterve), és 
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a Le Corbusier-i és japán hatást igen érdekesen ötvöző A. Wogenscky Párizsban 
épített családi házát emelem ki.
A háború után a mesterségesen felfejlesztett gazdasági élet eredményekép-

pen az új nyugatnémet építészet jelentkezett változatként az európai építészet-
ben. Ez az építészet azonban éppen a gyors ipari fejlődés és a hiányzó német 
megoldások következtében sok vonásában amerikai ízt és jellegzetességet nyer. 
Ennek az új építészetnek a jellemző vonásait néhány példa érzékelteti.
Az úttörők köze  tartozó Luckhardt-fivérek, Wassili  és Hans  tervezik 1951-

ben Hannoverben a Constructa-Bauausstellung berlini pavilonját. A tiszta, hófehér, 
üvegrészeivel teljesen áttört, hasáb alakú pavilon érdekes kiállítási épület volt, 
fegyelmezett egyszerűségét Karl Hartung előtte elhelyezett absztrakt plaszti-
kája fokozta. Harald Deilmann és társai (Max von Hansen, Ortwin Rave és Werner 
Ruhnau)  tervezik  a münsteri Városi Színházat (1934—1936). A lépcsősen  előre 
ugratott dohányzótér fölött lamellás hengerben emelkedik a nézőtér, mögötte a 
zsinórpadlás. Ezek az elemek és a lábraállítás érdekes mozgalmasságot kölcsö-
nöznek az épületnek, Fridrich Wilhelm Kraemer (1907–1990) tervezi a braunschweigi 
Volkswagen javítóműhelyt. A műhely és irodarész kialakítása az autók fémkarosz-
szériáinak  formáira  és  precíz  részletmegoldásaira  emlékeztet,  Paul Schneider-
Esleben a düsseldorfi Mannesmann irodaház (1958) és ugyanott a Hamiel Garázs és 
Motel (1953) tervezője. Mindkét épület kitűnik átgondolt, tárgyilagos és racio-
nális, egyéni alakításával és részformáival. Egon Eiermann egyike a legismer-
tebb német építészeknek, már a brüsszeli világkiállítás nyugatnémet pavilonja 
révén is (1958). A konstruktőrök közül Fritz Leonhardt, a stuttgarti televíziós adó-
torony és jónéhány érdekes feszített vasbetonszerkezet tervezője emelkedik ki. 
Az említettek mellett sok kevésbé jelentős építész munkájában száraz és hideg, 
erősen amerikai mintájú a nyugatnémet építészet.
Az új  lehetőségek  érdekes példái  az utóbbi  években  továbbfejlődő  térbe-

li rácsszerkezetek, térkonstrukciók. Ez a szerkesztési forma Konrad Wachsmann 
műveiben  jelentkezik  a  legmagasabb  fokon.  Wachsmann  azonban  nemcsak 
gyakorlati kísérletező, hanem az új gondolkodásmód elméleti úttörője is. A tér-
beli  rácsszerkezetek, a csomópontok új alakításmódja, a nagyipari gyártás és 
szerelhetőség révén jelentős fejlődés előtt állnak, és a formálás új elemei, lehe-
tőségei bontakoznak ki bennük.

Észak- és Dél-Amerika modern építészete

Az amerikai kontinens építészetében Észak és Dél ellentéte másképp  jut ki-
fejezésre,  mint  Európában.  Az  Amerikai  Egyesült  Államok  vagy  Brazília, 
Mexi kó, Venezuela  építészete  között  nemcsak  éghajlati  viszonyok miatt  van 
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lényeges különbség. Az Egyesült Államok társadalmi-történeti fejlődésében és 
gazdasági fejlettségében sokkal nagyobb eltérések jelentkeznek, mint Európa 
kapitalista országai között. Ez az építészetre, az építészet kialakulására, a mo-
dern építészet itteni sajátosságaira is rányomja bélyeget. Épp ezért az amerikai 
építészet tárgyalásánál még fokozottabban kell a gazdasági-társadalmi fejlődés 
jelenségeire utalnom, mint Európa előttünk jobban ismert országainál. Mind-
ezek – a gazdasági-társadalmi struktúra és történeti kialakulásuk – jellemzé-
sére, kifejtésére azonban e helyen nem kerülhet sor, az építészet megértéséhez 
ezek ismeretére, a gazdasági és politikai viszonyok összefüggéseinek figyelem-
bevételére mégis feltétlenül szükség van.

Észak-Amerika építészetének igazi hagyományát (különösen Mexikóban) az 
indián hagyomány  (a pueblók) és  az első európai  telepesek  fa építésmódja – 
a XVII. századi egy- és kétszintes pionírlakóházak kívül is fával burkolt, belül 
látható faszerkezetekkel alakított terei, formái – jelentik. A későbbi fejlődésben 
a stílusjellegzetességek, stílus változások átvételében az európai építészet hatá-
sa, provinciális, koloniális átalakulása figyelhető meg, de ezeken is jelentkeznek 
a sajátos helyi jegyek, a hatások keveredése, ötvöződése. A gazdasági fejlődés 
következtében korán megjelenik a vasszerkezet és a XIX. század végén a chica-
gói iskola kialakulásához vezet. Ettől kezdve a gazdasági-technikai lehetőségek 
egyre  nagyobb mértékű  és  gyorsabb  fejlődése  következik  be  és  az Amerikai 
Eg yesült Államok a világkapitalizmus gazdaságilag legfejlettebb országa lesz. Az 
az anyagi gazdagság és technikai átalakulás az építészet számára új lehetőséget 
teremt, amely azonban mégis, csak egyes építészek műveiben realizálódik, a ka-
pitalizmus belső ellentmondásainak tükrözőjeként. Az Egyesült Államok épí-
tészete azonban egyébként sem egységes. Az északi és déli területek éghajlata, 
földrajzi adottságai között nagyobb a különbség, mint az európai kontinensen, 
az  egymástól  távoli  területeken önálló  sajátosságok  alakultak  ki már  az  elő-
ző századokban, amelyek ma is éreztetik hatásukat. A modern amerikai építé-
szet fejlődése a legszervettebben Frank Lloyd Wright műveiben bontakozik ki. 
A chicagói iskola és Wright tevékenysége mellett azonban máshol is találunk az 
építészet átalakítására irányuló törekvéseket. A kaliforniai, hatalmas verandák-
kal, teraszokkal környezetükhöz, a kerthez kapcsolódó XIX. századi lakóházak 
hatása érezhető a Greene-fivérek, Charles Summer Greene (1868–1957) és Henry 
Mather Greene (1870–1954) 1900-as években épített pasadenai villáiban (Kalifor-
nia), így D. R. Gamble házában (1909). Modern törekvés tükröződik Irving J. Gill 
(1870–1936) műveiben  is. A Los Angeles-i  (Kalifornia) Walter Lodge-ház (1917) 
az egyszerű,  fehér, hasábtömegű épület egyik első amerikai példája. Spanyol 
hagyomány is érvényesül és korszerű gondolatokkal keveredik az épületben.
A XX. század építészetének egyik legnagyobb úttörője, az organikus építé-

szet eszméjének megteremtője Frank Lloyd Wright (1869–1959) a XIX. száza-



 

56

dot kapcsolja a huszadikhoz. Hatalmas életműve a modern építészet fejlődésé-
nek tükre, Amerika legnagyobb építésze igazi amerikai – ahogyan ő mondja: 
usonian –, egészen az utolsó évtizedekig mégsem talál hazájában megértésre. 
Jobban becsülik Európában és Keleten, mint otthon.
Amerika korszerű építészete Wright működése ellenére csak a harmincas 

években kezd kialakulni az Európából bevándorló idegenek – elsősorban né-
metek, bauhausisták – és a technikai fejlődés kényszerítő hatására. Wright mo-
dern építészete Amerika múltjából, hagyományaiból fakad. A fiatal, mérnöki 
– technikumi – tanulmányait megszakító Wright (szülőhelyének építészeti is-
kolája nem volt) 1893-ban lép Louis H. Sullivan, a legnagyobb chicagói mester 
– harcos újító –, a felhőkarcoló megteremtője irodájába. Itt érlelődik építésszé 
és tervezi első műveit, főleg családi házakat, amelyekben új amerikai lakóház-
típust valósit meg. E házak jellegzetessége a fellazított keresztformájú alaprajz 
– amely a funkciók gondos elemzésével születik, elkülönítve a nappali, étkező 
és főző, háló- és mosdószárnyakat – és a szétterülő, dinamikusan mozgatott, a 
napfény felé felnyíló, fény-árnyék játékra alapozott tömegkompozíció. Wright 
sokszor  hangoztatott  gondolata,  hogy  az  építészet  az  árnyékból  él.  E korai 
műveiben  a  fény  és  árnyék hatásokat  a  kő,  fa,  beton  tiszta megjelenítésével, 
nagy,  tört  tetősíkokkal,  ritmikusan  sorozott  nyílásokkal  hangsúlyozza.  E la-
kóházakban már új téralakítással, a tér új értelmezésével találkozunk. A tiszta, 
vakolt, fa, vagy nyerskő falfelületek, a belső térre boruló, kislejtésű, finomvo-
nalú  látható  fedélszék, magától értetődő  természetes  térkapcsolás,  az otthon 
ősi lényegét idéző tűz – a kandalló – elhelyezése, a fény olyan új hatásai, mint 
a sarokablak és a közvetett mesterséges világítás eddig nem ismert effektusokat 
teremt. Wright  egyszerűségben visszanyúl  az  amerikai prairie-házak,  az  első 
telepesek házainak hagyományaihoz. E korai művei közül a legjellemzőbbek az 
Isabel Roberts-ház River Forest-ben. (Illionis, 1907) és Frederick C. Robie háza, 
Chicagóban (Illionis, 1909). Mindkettő a már említett jellegzetességeket mutatja.
Chicagói korszaka arra az időre esik, amikor az 1893. évi chicagói világkiál-

lítás épületein újraéled a csillogó, pöffeszkedő eklektika. Hullámai minden ed-
diginél erősebben elborítják az amerikai építészetet és háttérbe szorítják, meg-
semmisítik az építészet, a chicagói  iskola addig elért haladó eredményeit. Az 
építészet csak a harmincas években kezd szabadulni az eklektika béklyóiból. 
Ezalatt a nagyvárosok hallatlan mértékű növekedése, a  telekuzsora és a ma-
gánérdek korlátlan uralma következtében végbemegy a XX. század építéstör-
ténetének legnyomasztóbb folyamata, az amerikai nagyvárosok elkövesedése, 
a beépítés józan ész ellenes túlburjánzása, a nagyvárosok minden rendező elv 
nélküli kőrengetegének kialakulása, elembertelenedése, a kapitalizmus tehetet-
lenségének megdöbbentő bizonyítéka.
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Wrightot mélyen humanista meggyőződése, a természetes, a szerves, orga-
nikus, magától értetődő felé törekvése a nagyvárostól való elfordulásra készte-
ti. Elfordulása azonban nem haladásellenes. Az új életet nem elvetni akarja, ha-
nem megváltoztatni, emberivé tenni. Eszményi városában, a „Broadacre City” 
terveiben a természetnek visszaadott városi élet lehetőségét hirdeti. A decent-
ralizált városban minden lakosnak egy acre terület jár. A házak így a természet 
kis egységeire épülve, az életet közelebb viszik a természetes életmódhoz. Ez a 
város az új, „organikus társadalom” városa. Ez az organikus társadalom Wright 
szerint a tudatos, logikus, a legteljesebben „demokratikus” társadalom. Ebben 
a gondolatban könnyű felismerni az osztálynélküli társadalom – természetesen 
nem társadalomtudományon alapuló (tudatos), hanem csak ösztönösen megér-
zett – elképzelését. Wright demokratizmusa az amerikai szabadságharc legjobb 
eszményeinek késői leszármazottja, s bár elképzelései a mai amerikai társada-
lom adottságai  Időzött  kétségkívül  utópisztikusak,  a  társadalom és  építészet 
kérdéseinek, összefüggéseinek megértését, Wright humanizmusát, haladó gon-
dolkodását tanúsítják.
A természetes élet szeretete, az elméleti és gyakorlati tevékenység kapcso-

lata – tanítványaival együtt a nap egyik felében, délelőtt épít, fizikai munkát 
végez, s csak a másik felében dolgoznak a műteremben – jellemzik emberi ma-
gatartását. A természetes anyagok és  formák, a  természet kedvelése,  felhasz-
nálása azonban nem állítja szembe a modern technikával. Nem tagadta meg 
a gépeket, a  technikát, a magasházat, hanem éppen az új élet alapját képező 
szerepüket  hangsúlyozza,  de  úgy,  hogy  az  ember  szolgálatára  álljanak  és  ne 
fordítva. 1910 körül alakítja ki a természetben otthonát, a wisconsini Taliesin East-
et, majd 1959-ben a sivatagba épített nyári szállását, az arizonai Taliesin West-et, 
ahol néhány távolkeleti és európai utazástól eltekintve, tanítványai körében éli 
magányos, „menekülő”, befelé forduló életét. 1910-ben Európában jár és Né-
metországban két mély hatást kiváltó könyv jelelik meg műveiről. 
Japánban tett utazásán az egyszerű japán lakóházban az építészet szerves-

ségének megtestesülését ismeri fel, és ennek visszanyúló gyökereiben Lao-Ce 
gondolatáig jut el. „Az épület realitása nem a falakból és a tetőből áll, hanem 
abból a térből, amelyben élni fognak”.
Wright művei az „organikus építészet” eszméjét  testesítik meg, amelynek 

gondolatát még Sullivan vetette fel. Ez talán az új építészet lényegének legmé-
lyebb megfogalmazása.  Sullivan  alapvető gondolata,  amelyet Wright  sokszor 
hangsúlyoz: „a funkció és forma egy”. Az organikus építészet ideálja a belső 
egység, az entitás. Ez az építészet a természetből fakad, természetes építészet, 
ahol  a  célkitűzések  és megvalósítás  tisztán  szükségszerű, A táj,  a  környezet, 
a külső természet, a forma és funkció szerves egysége, és mindebben a tér „az 
állandó lét: a láthatatlan forrás, melyből minden ritmus árad és melyen minden 
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ritmus áthalad, időn és végtelenségen túl”, az új realitás, a harmadik dimenzió 
mélységének  jelenléte  az  organikus  eszme  lényege. Az  anyagok,  a  funkciók, 
az  igények,  a  szerkezetek  természetének kibontakoztatása  az  adott helyen és 
környezetben – ez a kiindulópont Wright gondolkodásában. Ideálja az építé-
szet, amely az élet legátfogóbb kerete, az építészet, amely a természet, a föld, 
a táj szerves része, a dolgokban adott belső törvény formába öntése. Épületei 
ezért tartoznak annyira környezetükhöz. Házai a földből nőnek ki, beleolvad-
nak környezetükbe, a talajba – a természettel való harmóniára alapozza műveit. 
Wright  a  geometrikus  formákban  is  a  természetit,  a  kristályszerűt,  a méhek 
hatszögű sejtjének titkát keresi.
Wright  épp ezért merőben elkülöníti  az organikus  építészetet  a modern 

építészettől. Az utóbbi szerinte minden építészet, ami mai. Az organikus fel-
fogás az alkotás műveletében, a legtisztább logikai megközelítésben és a mű-
vészi ihletettség magasfokú összeforrásában nyilvánul meg. Ez az összeforrás 
a művész egyéniségének, hivatástudatának, emberségének és alkotó szándé-
kának eredménye. Az organikus építészet tehát elsősorban olyan erkölcsi ma-
gatartás,  igény  eredménye,  amelyet  e  nagy művész  saját  hosszú  életútjának 
példáján mutatott be.
Organikus építészetének legszebb műve az 1936-ban épített „Vízesés-ház”, 

Bear-Run-ban (Pennsylvania). Ennél az épületnél alkalmaz először vasbetont, 
hogy az új  anyag  segítségével megvalósíthassa gondolatait. Erdőben, vízesés 
mellett  emelkedik  egy  erős,  magas  sziklaszirten.  A megrendelő  szerette  ezt 
a helyet és szívesen hallgatta a vízesést. Ezért a ház lakóterét a sziklapadról ug-
ratja ki a víz fölé. A természetes és mesterséges anyagok, a nyerskő fal, a fa, vas 
és üveg, a legömbölyített élű, lágyan rajzolt vasbetonlemezek, a fény és árnyék 
finoman tört játéka, a merész mozgalmasság és sziklához kapcsolódás; a fák, 
növények és a szikla mind kiragadhatatlan elemei a  lenyűgöző hatásnak. Az 
épület és természet organikus egysége ez, az új építészet szimbóluma.
Az élet teljességének eszménye egészen másképp bontakozik ki a Johnson 

and Son cég számára épített üzemi épületeiben, Racine-ban (Wisconsin), ahol egy-
más után valósul meg az igazgatósági szárny, kísérleti központ, majd a labora-
tóriumtorony (1936, 1947, 1951). A gyárüzem építésénél a teljes befelé fordulást, 
a belső élet élményét valósítja meg. Célja az volt, hogy a bent dolgozók életét 
a harmonikus, mozgalmas környezettel  jólesővé, örömtelivé  tegye. Az üzem 
homlokzata kifelé zárt. A horizontálisan rajzos vörös téglafalak lágy, dinami-
kus hajlásokkal csatlakoznak egymásba és csak a koszorúk világos betonsávja 
osztja a felületeteket. A belső, játékosan osztott és mozgatott térsor és maga az 
amerikai szokás szerint egyetlen összefüggő teret alkotó irodaterem is, a meny-
nyezetről  kapja  a  gombaszerű,  felfelé  vaskosodó,  hatalmas  korlemezt  hordó 
oszlopok  között  természetes  és mesterséges megvilágítását. Különös,  szinte 
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misztikus, egyenletes, finom szórt fény árad szét a helyiségekben, megtörve és 
szétosztva az enyhén  tagozott nyerstégla, üveg és betonfelületeken. A színek 
és fény játéka a belső teret gazdagító növényekkel, meghitt hangulatot teremt.
Sokszínű és sokrétű művészetéből, másfélezer művéből a gondolkodás gaz-

dagsága árad. Művei hosszú sorából csak említhetek néhány kiemelkedőbbet. 
Ilyen  1923  és  1927  között  betonblokkokkal  épített  sorozatából  a Millard-ház 
Pasadenában  (Kalifornia)  és  a Storer-ház Los Angelesben,  mindkettő  1923-ból. 
A betonblokkok áttört ornamentikája  indián hagyományt  idéző architektúrát 
teremt. Későbbi lakóházaiban az ívekből vagy hatszögekből alkotott felépítés-
sel  az emberi mozgás  formáihoz kívánja közelebb hozni az épületet. Herbert 
Jacobs házánál Middletonban  (Wisconsin,  1948)  a  napfény  utáni  vágyból  fakad 
az elrendezés: a 15 méter hosszú, íves alaprajzú lakótérbe a nap minden órá-
ban besüt. A vad, kaktuszokkal és hegyekkel övezett arizonai sivatagba épített 
Taliesin West, (1939) a nyári tábor helye mozgalmas, szétterülő formáival sárga-
vörösbarna-lila tömör kő–beton falaival, nyílásainak és födémmegnyitásainak 
színes vitorlavászon fedésével, szantálfa kereteivel szinte azonosul az éles, ke-
mény,  tiszta, és nyers  tájjal. A külső és belső tér, az épület és bútor egymás-
tól el nem választható együttest alkot. Ez a betetőzése annak a gondolatnak, 
amely 1927-ben Okatillo-ban,  az  arizonai  sivatagban  épített  sivatagi  tábornál 
jelentkezik először. E könnyed építésmód fordítottja, a várszerűség, a kőbás-
tya gondolata tükröződik az erdőbe épített Sol Friedman-féle házon (New York, 
1949). Számos magasházterve közül  a Price-torony épült meg Bartlesville-ben 
(Oklahoma, 1955). Ennek az irodaháznak az alaprajza négy részre osztott. Egy 
negyedében kétszintes lakások vannak. Az irodarészek függőleges homlokzati 
osztása a lakások világitó felületeinek vízszintes tagolásával karcsú, könnyed és 
mozgalmas, szinte természetes kristályt formál, amely a természetesség, a ter-
mészethez illeszkedés kontrasztjának egyik lehetséges megoldása.

Guggenheim emlékmúzeuma New York-ban (1958) érdekes technikai alkotás, ki-
állítási tere egyetlen, hatalmas, a belső felülvilágító mag körül emelkedő, felfelé 
szintenként  lépcsőzetesen bővülő rámpa, amely kívülről  tömör, hengerszerű 
testet formál. A múzeumot látogató föntről egyenletesen ereszkedve haladhat 
végig a kiállításon.
Wright hét  évtizedes  életműve különös,  egyéni  jellege  ellenére  a modern 

építészet  jelentős  értékei közé  tartozik. Egyénisége  a kutatás,  alkotni vágyás 
megtestesülése. 83 éves korában arra a kérdésre, hogy melyik művét tartja a leg-
jobbnak,  azt  felelte:  „Természetesen azt,  amit majd ezután építek.” Amerika 
csak élete végén kezdte becsülni, 81 éves korában lett az Amerikai Művészeti 
Akadémia  tagja.  A természetes  életmódból  erőt merítő  aggastyán  a  fiatalok 
haladó vezére volt. A demokratikus életkörülmények megteremtésére, a gépek 
és  a  technika  pozitív  értékelésére,  az  organikus  életeszme  és  építészet meg-
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teremtésére  irányuló  gondolatai  külön  fejezetet  alkotnak  a modern  építészet 
elméletében.
Wright egyértelműen és elsőként fogalmazta meg az új építészeti magatar-

tás lényegét: minden feladatot adottságaiból kiindulva, önállóan kell megfogal-
mazni, az igények és lehetőségek halmazából kibontva a viszonylag legteljesebb 
megoldást. A meg nem értés – hazájában – szükségszerűen következik törek-
véseinek sajátosságából. Nem az acél-üveg, vagy a vasbeton építésze. Gondo-
latmenete nem következik kizárólag az anyagból, szerkezetből. Az „organikus 
építészet” eszméje pedig nem teszi lehetővé sablonok, mechanikus formák kö-
vetését, hanem kemény munkát és erkölcsi emelkedettséget követel meg az épí-
tésztől. Helytelen és az építészet törvényeit meg nem értő tehát az az álláspont, 
amely  az organikus  építészet  eszméjét  haladásellenesnek,  az  egyedi,  konkrét 
jelenség általános elé való helyezésének (hazai viszonylatban típustervellenes-
nek) bélyegzi. A Wright által megfogalmazott építészeti magatartás nem a kö-
töttségek  félredobását,  hanem  épp  a  kötöttségek-követelmények  legteljesebb 
figyelembevételét, a tudatosulás legmagasabb fokát, a valóban embert szolgáló 
építészet létrehozását jelenti. Épp ezek a tulajdonságok tették Amerika földjén 
nehezen követhetővé, sőt meg nem értetté Wright gondolkodását.
A modern építészet fejlődésének a harmincas évektől az Amerikai Egyesült 

Államok az egyik központja. Ez a  tény a gazdasági  fejlődés  törvényszerűsé-
gei mellett  jelentős mértékben politikai okokra vezethető vissza. A nácizmus 
ugyanis az új építészetet kialakító legjelentősebb európai központból, Német-
országból kiűzte a modern építészet úttörőit, művelőit, s az emigránsok jórésze 
a  legfejlettebb  gazdasági  lehetőségek  országában,  Amerika  „szabad”  földjén 
telepedett meg.  A másik  jelentős  tényező  a  gazdasági  fejlődésből  következő 
szükségszerűség.
Amerika gazdasági és technikai fejlettsége csak a modern építészeti szemlé-

let alapján bontakozhat ki korszerűen, és ha a polgári és kispolgári ízléstelenség 
még ma is az eklektika műve, az üzleti szempontok mégis a racionális, gazda-
ságos és egyszerűbb –  technikailag haladottabb – építészet  fejlődését segítik 
elő. Elég a közlekedés korszerű átépítésére, a nagyforgalmú műutak és csomó-
pontok hasonló szellemű, szükségszerűen – gazdasági törvények érvényesülése 
folytán – kiépülő hálózatára utalnom. A nagyvárosok ijesztő elkövesedéséről, 
a  felhőkarcolók  káoszáról  már  beszéltem.  A modern  építészet  felvirágzása 
sem tudott ezen segíteni, mert ez társadalmi kérdés, és így természetesen nem 
érvényesülhet az építészek előre  tekintő álláspontja. Az építkezések és a  ter-
vezés döntő  többsége  szűklátókörű üzletemberek kezén van,  és  a kapitalista 
társadalom törvényszerűségei a legmesszebb menően megnyilvánulnak az épí-
tészetben is. Az Amerikai Egyesült Államokban ezenkívül hiányzik az olyan 
kivételes és jelentős – az építészet szempontjából haladó – állami támogatás és 
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megértés is, mint amilyennek Brazíliában a szintén kapitalista államapparátus 
részéről tanúi lehettünk. Egyedül a külföldi amerikai követségi épületek építése 
során  tapasztalható az állami megbízásoknál  a modern építészeti  törekvések 
támogatása. Ezeket a második világháború után épült követségeket általában 
a legjelentősebb amerikai építészek tervezik. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy 
a hódító  imperializmus szellemi hatalma és ereje bizonyítása érdekében még 
a haladó építészet kisajátítását is megkísérli.
A harmincas évek elején a felhőkarcoló építésben tisztulási folyamat észlel-

hető, amelynek J. M. Howels (1868–1959) és R. M. Hood (1881–1934) New York-i 
Daily News  felhőkarcolója  (1930),  az  ugyancsak  itt  épülő  Rockefeller  Center 
(1931–1940) hatalmas  együttese, L. A. Reinhard  (1891–1964)  és  társai műve 
és William Lescaze (1896–1969), valamint George Howe (1886–1955) philadelphiai 
Saving Fund Society épülete első példái.
Míg Wright hatástalan marad, az amerikai építészek az európai bevándor-

lóktól – elsősorban a Bauhaus követőitől – tanulják meg a korszerű építészeti 
gondolkodást. Az  ide menekülő  európaiak közül  sokan az  egyetemek  tanári 
karába kerülnek – a hazai építészek számára  jobb lehetőségek  is nyílnak. Az 
ifjúság nevelésében azonban e ténynek döntő jelentősége van és a második vi-
lágháború utáni években beérik e folyamat gyümölcse. Waltér Gropius, Breuer 
Marcel, Mies van der Rohe, Eliel Saarinen a legkiemelkedőbb európai tanárok, 
de  itt  alakítja meg – Chicagóban – „New Bauhaus”-át Moholy Nagy László 
(1895–1947), Bartók mellett a külföldön legismertebb modern magyar művész 
is. Építészeti  tevékenységük kiegészíti  az oktatói munka hatását. Gropius  és 
Breuer közös művei – talán a legszebb a New Kensington lakótelep (1941–1943), 
Pittsburgh-ben –,  a Gropius  által  diákjaiból  alakított  kollektíva,  a TAG mun-
kái, pl.  a Harvard Eg yetem köz pontja Cambridge-ben  (1949–1950, Massachusetts), 
a Tallahassee-i  (Florida)  kultúrcentrum  tervei  és  az athéni amerikai nag ykövetség 
(1961)  kitűnő  épülete,  illetve Breuer önálló művei  –  a  rotterdami De Bijenkorf 
áruház  (1933)  és  a már  említett  párizsi UNESCO-székház  (1953–1938,  társai 
B. Zehrfuss és Nervi) – a Bauhaus tanárainak és tanítványainak legfontosabb 
tevékenysége. Közben Gropius és Breuer a New England-i  lakóháztípus meg-
teremtésével  új,  kötetlen,  természetes  formákat  hoz  az  amerikai  lakásépítés-
be. A jelentősebbek a Sudbury-i (Massachusetts) kis fa nyaraló (Chamberlain-ház, 
1939), Gropius saját háza Lincoln-ban (Massachusetts, 1933) és Breuer nagyszámú 
lakóháza, villája, például New Canaan-i (Connecticut) saját házai (1947 és 1951), 
vagy a Robinson-ház (Williamstown-ban, Massachusetts, 1946), amelyek új villa-
típust  teremtenek.  A bauhausisták  amerikai műveiben  feloldódik  a  Bauhaus 
keménysége, előtérbe lépnek a természetes anyagok, és különösen Breuer a kő, 
fa, üveg, fény és árnyék játékaival – sőt sokszor a vasbeton néha már szerkezet-
ellenes formálásával – a másik végletbe, a forma egyeduralmának hirdetésébe 
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csap át. Ezek a formai törekvések Breuer újabb műveinél meglepő túlzásokban 
jelentkeznek és megtorpanását, formalizmusba csúszását bizonyítják. Jellemző-
ek például a Hunter Kollégium épületei a Bronx-i Eg yetemen (New York, 1953), ahol 
bizonytalan, sakktáblában osztott nyílások jelennek meg a homlokzaton, vagy a 
St. John Apátság kápolnájának (Collegeville, Minnesota, 1961) teljesen formalista, 
erőszakolt alakításmódja.

Erich Mendelssohn  is  az  Amerikába  menekült  emigránsok  közé  tartozik. 
Egyetlen jelentős itteni műve a már említett San Francisco-i Maimonides Egészség-
üg yi Köz pont.
Az osztrák Joseph Richard Neutra (1892–1970) az elsők között vándorolt Kali-

forniába (1923) és egyénisége, a modern építészetben új szint teremtő tehetsége 
itt bontakozott ki. Önállóan fejlődik ki sajátos gondolkodása és felismer olyan 
összefüggéseket,  amelyeknek az építészetben sokkal nagyobb  teret kell majd 
betöltenie. Az építészet, az építészeti elemek, színek fiziológiai hatását kutatja, 
elemzi. Lakóházak, iskolák, irodaházak építésével foglalkozik és minden mun-
kája egy-egy kísérlet a fiziológiailag tökéletesebb emberi környezet megterem-
tésére. A kísérleti iskolájában alkalmazott színhatásokkal (színes – lila – tábla, 
színes falak és bútorok) és a megvilágítási effektusok gondos elemzésével elérte, 
hogy a gyengelátású gyermekek több mint felének látása jelentősen megjavult.
Amint már  említettem,  a Csendes-Óceán partvidékén hagyományos volt 

a tágas, kényelmes, a természet felé megnyitott lakás, a kedvező éghajlat követ-
keztében. Ezt a hagyományt folytatta és fejlesztette ki Neutra. Lakóházai az 
építészet és a gyönyörű kaliforniai táj legszervesebb kapcsolatát teremtik meg. 
Az alakítás – a Wright által felvetett, sokszor keresztformájú alaprajz eredmé-
nyeképpen – rendkívül fellazul, a kert és a ház sajátos együttessé alakul. A la-
kóterek üvegfalú lehatárolása beleolvad a kertbe, a sziklák, kaktuszok, pálmák, 
a fű, a könnyed acél- vagy vasbeton (rácsszerű) – tetők alatt a kertből behúzód-
nak a házba. Mindezt természetes anyagok, faburkolatok, nyerskő falak és kan-
dallók, kő vagy szőnyeg – a természetbe lépcső nélkül kifutó – padlók, tágas, 
levegős terek, megragadó kilátás (a nappali általában rányílik a messzebb fekvő 
tájra) egészíti ki. Épületeiben kitűnő formaérzék, anyagszeretet és egészen sa-
játos építészeti mentalitás bontakozik ki. E házai hosszú sorára talán a Santa 
Barbara-i Tremaine-ház  (Kalifornia,1948) vagy a Kaufmann-ház Palm Springs-ben 
(Kalifornia, 1947) a legjellemzőbbek. 
E villák mellett meg kell említenem első jelentős amerikai művét, a Los An-

gelesben épült Egészségházat (Kalifornia, 1929). A korszerű amerikai többlakásos 
villa első példáját. Az acélvázas lakóház fehér, könnyed tömegeivel Le Corbu-
sier és a Bauhaus korabeli épületeire emlékeztet, de könnyedebb, oldottabb és 
felhasználja az acélváz lehetőségeit a mozgalmas tömegalakításnál. 1934-1935-
ben építi ugyanott említett kísérleti iskoláját. A két oldalról világított tantermek 
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egyik oldala üvegfal, amellyel a terem a kerthez kapcsolható. San Pedroban (Ka-
lifornia, 1943–1944) építi a Channel Heights lakótelepet, amely az amerikai kisla-
kásépítés (kétszintes ikerházak és sorházak alkotják az együttest) egyik legjobb 
példája. Los Angelesben egy biztosítótársaság részére épített irodaháza (1952), mint 
az alumínium üvegfallal kapcsolatos próbálkozás, szintén említésre méltó.
Ludwig Mies van der Rohe, Peter Behrens volt rajzolója Amerikában a világ 

egyik legnagyobb építésze lett. A behrensi ipari építészet irányította figyelmét 
az ipar kérdéseire. Ez egész élete munkájának megszabja irányát. Mies van der 
Rohe azt a feladatot tűzte maga elé, amit a XX. század sürgető volta ellenére 
a kapitalizmus körülményei között következetesen megvalósítani nem tudott. 
Ez az ipari, gépesített építészet, a „gyártott” építészet kérdéseinek megoldása. 
A vasbeton – a XX. század jellegzetes építőanyaga – nem oldja meg véglege-
sen – éppen helyszíni készítése, monolitikus jellege következtében – az előre-
gyártás, a gyári előállíthatóság alapvető követelményét. Az építészet útja pedig 
kétségtelenül csak ez lehet, a gyári előkészítés, amely a helyszínen csak az ösz-
szeszerelés munkáját rója az építőkre. A vasbeton súlya, kőszerűsége miatt csak 
kismértékben alkalmas erre. A jövő anyagai a fémek, könnyűfémek, az üveg és 
a műanyagok. Ezeknek az anyagoknak az alkalmazása vezethet csak az épít-
kezések teljes gépesítéséhez, a gyártott építészethez. Mies van der Rohe egész 
élete tevékenységét ennek az alapvető, korszerű követelménynek a megoldásá-
ra – a kísérleti épületek létrehozására – szentelte. Már első művei, 1919–1921 
között tervezett magasházai az acél-üveg ház gondolatát vetik fel, a gyártott, 
szerelhető építészeti ipar kísérletei. A berlini felhőkarcolók csak a művész saját 
kezeivel épített modellekben épülnek fel.
Az acél-üveg, az összerakható elemek, az ipari technika-technológia figye-

lembevétele elvezeti az egyszerűség, a gépi-technikai forma alapvető követel-
ményének gondolatához. Ez vezeti „a kevesebb – több” törvényének, a művészi 
ökonómia gondolatának megfogalmazására. Épületeinél nem ismer felesleges 
elemeket, azokról minden dísz, vagy ellenőrizhetetlen, szükségtelen elem hi-
ányzik. Az esztétikai hatás forrását az arányok finomságában, a kidolgozás gépi 
pontosságában keresi. Rendet kíván teremteni a kor kétségbeejtő zűrzavarában. 
Ez a rend a tisztulást szolgálja. Teljesen elutasítja a formai hatáskeresést. „Nem 
ismerünk  formai  problémákat,  csupán  építészeti  problémákat. A forma nem 
munkánk célja, hanem eredménye. Teremtsük meg a formát feladataink termé-
szetéből, korunk módszereivel”. Ez állásfoglalásának lényege. Ezzel ő is eljut az 
organikus, a szerves építészet eszméjéig. Gondolata jóformán azonos Wright 
ideáljával. A megvalósítás azonban más, az ipari célkitűzésből fakad. Az acél és 
üveg lehetőségeiben gondolkodik, és míg Le Corbusier a vasbeton jellegének 
elemzésére építette elképzeléseit, Mies van der Rohe az acél tulajdonságaiból 
teremti meg épületeit. Művei a tiszta, racionális mérnöki gondolkodásból fa-
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kadnak, mégis a racionalitás fölé emelkednek. Mies van der Rohe meggyőző-
désének vallja: „a szépség az igazság ragyogása”.
Az 1929-es barcelonai világkiállítás német pavilonja első és kitűnő példá-

ja e nemes egyszerűségnek, amely a Tugendhat házban megismétlődik. A Mies 
van der Rohe-i eszmék teljesen konzekvens megvalósulásai mégis az amerikai 
művek. Chicagóban az IIlinois-i Technológiai Főiskola együttesét tervezi a negyve-
nes évek végén. Az elrendezést a végletekig egyszerűsiti és az épületek kiala-
kításában, a részletek megfogalmazásában is puritán egyszerűség  jelenik meg. 
1950-ben Planóban (Illinois) a Farnsworth-ház építésénél a természeti környezet-
ben fekvő emberi  lakás megoldására Wright-tal és Le Corbusier-vel ellentétes 
választ ad. A villa kialakítása a vázszerűségből fakad, de az alaprajz nem függet-
len a váztól, mint Le Corbusier korai műveiben, hanem alapja annak. Felemeli 
az épületet a földről, de ezzel nem elszakítja, hanem környezetébe helyezi mű-
vét. Kemény, geometrikus formákat szögez a természettel szembe, és a talajtól 
elszakított teret – üvegfelületeivel – körbe felnyitja a természet felé. A csak belső 
szekrényfalakkal tagolt lakóház az „egy-tér” lakás legérdekesebb példája.
A régen felvetett magasházakat 1951-ben Chicagóban a Lake Shore Drive 

felhőkarcolóiban valósítja meg először. A gondolat tovább tisztul és a nagyvo-
nalú egyszerűség a kor új igényének, a kollektív emberi erő kifejezésének tükrö-
zője. A lakások sejtjei, az azonos egységek – mint építőelemek – a természetes 
egyenlőség hirdetői  és maguk  a  házak  a  jövő  kristályvárosának  előhírnökei. 
Ezekben nincs alá- és fölérendeltség, axialitás, kiemelés, vagy hangsúly. E há-
zakat hasonló szellemben fogant magasházak egész sora követte. A legnagyobb 
ilyen együttese a Lafayette Park beépítése Detroitban, ahol e magasházak már 
városegységgé állnak össze és Mies ragyogó városelképzelésének értékeit bizo-
nyítják. A Seagram irodaházat New Yorkban (1958) Philip Johnsonnal együtt épí-
ti. A bronzburkolatú magasház, pontos, finom részleteivel, egyszerű, hideg és 
józan felületeivel szembefeszül azzal az építészeti zűrzavarral, amely a térben 
körülveszi. Az épület előtti kis teret, ahonnan magasba szökken az irodaház, az 
elmúlt száz év átlag-építészetére, zavaros eklektikus formaáradatára  jellemző 
épületek veszik körül. A jövő építészete és a múlt építészete közötti különbség 
a műben és környezetében meggyőzően tükröződik.
A kevesebb-több  eszméjében  továbblépés  az  Illionis-i  főiskola  főépülete, 

a Crown Hall (1956). Az épület a tiszta szerkezetiség, a világos, egyszerű, átte-
kinthető  tér  gondolatának megvalósulása. A Crown Hall  az  egyetem építész 
karának épülete. A megemelt földszint nagyterénél (amely a rajztermi munka 
céljaira szolgál, és csak néhány belső elmozdítható kiállítási fal osztja) Mies van 
der Rohe olyan teret alkot, amelyet alátámasztások nem tagolnak, nem oszta-
nak. A vasszerkezetű keretváz az épület fölött emelkedik ki és hordja a szinte 
lebegő fedést. A földszinti téralakítás érdekében a további helyiségek (a tanszé-
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kek) az alagsorba kerültek. A gondolat lényege kétségtelenül a belső alátámasz-
tás nélküli nagytér, amelyet Mies van der Rohe ennél a feladatnál fogalmazott 
meg. Túllépve az adott funkción, az épület a jövő lehetőségeinek kísérlete. Ez 
a  végső  konzekvenciája  annak  a  gondolatkörnek,  amely  a  jövő,  a gépesített, 
a gyártott építészet útjának egyengetését, megteremtését – az építészet kibon-
takozásának biztosítását, az emberi társadalom előtt álló roppant feladat esz-
közeinek kísérletezését – tűzte célul maga elé. Mies van der Rohe munkájának 
jelentősége ebben rejlik.
A második világháború évei után épül  fel a két magasház New Yorkban, 

amely  a  felhőkarcolók építészetében új korszakot nyit  és  tiszta  formálásával, 
a nem irodafunkciójú tömbök kiszakításával és alacsony tömbként való kiala-
kításával  a  lehetőséghez mérten  elszakad  a magas  beépítés  dzsungelétól. Az 
ENSZ-székházat W. K. Harrison (1895-1981) és  társai  tervezik,  abban mégis a 
tanácsadó – Le Corbusier – gondolatai érvényesülnek. L. Skidmore (1897–1962), 
N. A. Owings (1903–1984) és J. O. Merrill (1896–1975) ezer főt számláló terve-
zőirodája – Gordon Bunshaft (1909–1990) tervezi a Lever House (1952) épületét, 
amely  a magasház  építés  példája  lesz  az  ötvenes  években. Elsősorban  ez  az 
építész-együttes  az,  amely  rendkívül  sok megvalósított  épületével – közülük 
néhány valóban  remekmű –  az  amerikai  szellemet  exportálja  az  egész világ, 
így Európa számára is. E hatás alapja az új technika – az előregyártott acélváz 
– tiszta, logikus alkalmazása és az üveg-fém építészet nagyvonalú kialakítása. 
A SOM tehát Mies van der Rohe gondolatainak  realizálója. Műveik közül – 
mint jellemző – kiemelkedik a Manufacturers Trust Company székháza New York-
ban  (1954),  amely  ugyancsak  Bunshaft  terve.  A könnyed,  ötszintes  acél-üveg 
épület  nemcsak  levegős,  világos homlokzata miatt  érdekes. A második  szint 
hatalmas belső terét Harry Bertoia megmunkált fémlemez elemekből összeállí-
tott absztrakt plasztikája, rácsfala osztja ketté, s ezzel a társművészet felhasz-
nálásának jellegzetes modern példáját teremti meg. Egyébként a belső térben is 
érvényesül a tiszta, nagyvonalú és elegáns formálás.
Hasonlóan  jelentős  épületük  (Walter Netsch terve) Chicagóban az Inland Steel 

Company irodaháza. A magasházon a teherhordó szerkezeti pillérek kívül jelen-
nek meg és függőlegesen tagolják az egyszerű, logikus acél-üveg homlokzatot. 
Az  acélépítészet mellett  azonban  jelentősek  vasbeton  épületeik  is. A legjobb 
a Légierő Colorado Springs Akadémiája (1959) nagyszabású együttese és a Reynolds 
Fémművek Richmond-i (Virginia,1953) épülete, amely nagyvonalú egyszerűségé-
vel értékes épület. A brüsszeli Lambert bank (1961) szintén érdekesebb épületeik 
közé tartozik, itt azonban az előregyártott váz már formailag túlhangsúlyozot-
tá válik. Ezek mellett az épületek mellett – amelyekben a tervező építész tehet-
sége érvényesül – a SOM az üzletszerű (és ennek megfelelően átlagszínvonalú) 
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tervezési módszerek  jellegzetes  képviselője  is. Műveik  jórésze  nem  éri  el  az 
említettek színvonalát.
A fém-üveg  magasház  másféle  megoldását  jelenti W. K. Harrison és Max 

Abramovitz Alcoa épülete (1952) Pittsburgh-ben (Pennsylvania). Az amerikai alu-
míniumtröszt székházán a homlokzat függönyfala sejtszerű, préselt alumínium 
panelekből áll, amelyek merevítését a lemezelemek térbeli, háromszögmetszésű 
domborítása biztosítja. A panelekbe épített ablakok íves sarkai már a karosz-
szériagyártás lehetőségeire és formáira emlékeztetnek. Ez a kialakítás épp az 
ellentettje Mies van der Rohe acél-üveg homlokzati rendszerének, s e másféle 
lehetőség bemutatására szolgál.
Amerika második világháború utáni építészete, különösen az utóbbi évek-

ben, sok problémát vet fel. A formakeresés, formai próbálkozás kerül előtérbe 
az építészetben, különösen néhány fiatal építésznél. E törekvésekről gyakran 
a dekadencia  vagy  a  hagyományokba  bonyolódás  jelei  olvashatóak  le.  Ezzel 
egyidejűleg a vasbeton építésben új tér- és formaalakítás lehetősége merül fel, 
ami a „dinamikus építészet” kialakulásához vezet. Az amerikai építészet vál-
tozását,  a  formai problémákba bonyolódást és a nem következetes építészeti 
magatartást legjobban a fiatal Saarinen élete és munkássága jellemzi.

Eliel Saarinen  (1873–1950)  jelentős  finnországi működése  után,  1923-ban 
költözött  az  Egyesült  Államokba.  A Cranbrook Művészeti Akadémia  vezetője 
és  épületeinek  tervezője  lesz Bloomfield Hills-ben  (Michigan). Ezek  az  épüle-
tek azonban még sok konvencionális vonást hordoznak. Saarinen a szecesszió 
generációjához  tartozik, Gorkij, Sibelius barátja. Gondolkodása a negyvenes 
években érik modernné. Fia, Eero Saarinen (1910–1961), párizsi szobrásztanul-
mányok után lesz építész. Ez későbbi műveinek sajátosságait érthetőbbé teszi. 
Apa ás fiú közös műve a már említett Stockbridge-ben épített kisvárosi Operaház 
(Massachusetts, 1941). A fa ívtartókkal lefedett egyszerű épület a finn faépíté-
szet  jellegzetességeit mutatja.  1942-ben  épült  templomuk  (Columbus,  Indiana) 
a belső tér egyszerű, fegyelmezett alakításával tűnik ki. Maga a templom külső 
formálása nehézkessége, a főhomlokzat hálós osztása következtében nem éri 
el a belső tér színvonalát. A templomhoz hasonló színvonalú, főleg belső te-
reiben a Crow Island általános iskola (Winnetka, Illinois, 1940), amelyet amerikai 
társakkal, Perkins, Wheeler és Will társaságában terveznek.
Eero Saarinen első önálló sikerét a Jefferson-emlékmű pályázatán aratja (Saint-

Louis,  Ohio,  1939).  A nagy  kiterjedésű  parkba  tervezett  hatalmas  vasbeton 
ív  jól  tükrözi  Saarinen  későbbi  –  monumentalitásra,  drámai,  érzelmi  hatás 
keltésére  irányuló  –  törekvéseit  is.  Saarinen  legjobb művében Mies  van  der 
Rohe tanítványának mutatkozik. A General Motors műszaki köz pontja épületeivel 
Detroitban (1951–1955) a modern építészet legszebb ipari üzemét teremti meg. 
A zöld területen, vízmedence körül, modul-rendszerben, logikusan elhelyezett 
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együttes fegyelmezett, puritán acél-üveg és tégla architektúráját a víztorony és 
auditórium tömege oldja fel, puha formáival. Az együttes finom részletezéssel 
megoldott előtetőivel, belső részleteivel, lépcsőivel a technikai építészet egyik 
legjobb műve. A Mies van der Rohe-i gondolatkörből való kilépésre csak az 
élénk színezés és a helyenként érezhető dekoratív törekvés utal.

Az IBM rochesteri üzemi és irodaépületeiné l  még  egyszer megismétli  az  acél-
üveg szerkesztéséből következő egyszerű formálást. Utolsó művében, az IBM 
yorktowni kutatóköz pontiánál  azonban már  az  acél–üveg  épületek  is  íveltek,  az 
előtetők dinamikus alakját mozgalmas előépítmények, kőfalak hangsúlyozzák.
A döntő  változás  Saarinen  vasbeton  épületeinél  jelentkezik.  A vasbeton 

plasztikus  alakíthatósága  Saarinent  szobrászi  hajlamainak  kiélésére  csábítja. 
Így jön létre a sajátos, Saarinen-féle dinamikus építészet, amely kétségtelenül 
a formai szemlélet előtérbe kerülését bizonyítja. Az építészetből idegen eszmei 
tartalmak kifejezésére, drámai, érzelmi hatások keresésére törekszik. Saarinen 
elhagyva a  racionális gondolkodás  területét,  egyre  jobban az ösztönös és el-
sődlegesen hatást kereső formálás útjára  tér. Mindez egyetlen építész sajátos 
formakereséseként nem lenne különösebben vitatható. Saarinen megváltozott 
magatartást tükröző tevékenysége azonban (amely időben a ronchampi kápol-
na megépülése utánra esik) nem csak formai gazdagodást, kibontakozást,  já-
tékos mozgalmasságot teremt, tehát olyan változásokat, amelyek a kezdetben 
szükségszerűen  puritán, modern  építészet  differenciálódását,  bonyolultabbá, 
gazdagabbá válását  jelentik, hanem az elbizonytalanodás, és egyoldalú hatás-
keresés, a formai újdonság hajszolásának tüneteit is jelzi. Ez a jelenség pedig, 
különösen a divathatások alatt álló építészetnél, a modern szemlélet súlyos ve-
reségét jelenti és az építészeti feladatokban a formai gondolkodás egyoldalú elő-
retörését segítheti elő. Ennek jelei a legújabb amerikai építészetben világosan 
felismerhetők. Ma még nem ítélhető meg, hogy ezek a törekvések az építészet 
gazdagításához, az esztétikai tudatosság, formálókészség fokozódásához, vagy 
formai,  divathatások  túlburjánzásához,  a  dekadencia  jelenségeihez  vezetnek. 
Mindenesetre a kiragadott korszerű építészeti elemek és hagyományos elemek 
eklektikus keverése a mai fiatal amerikai építészek műveiben eléggé követke-
zetlen, és nem kellőképpen mélyreható – szükségszerűen nem modern – maga-
tartást, szemléletet tükröz. A szükségtelenül bonyolult, mesterséges, erőszakolt 
keresése idegen a modern építészeti szemlélettől – az őszinteség hiányát jelzi.
Saarinen tevékenységének hatása tehát ma még lemérhetetlen. Művei súlyos 

ellentmondásaik ellenére kétségtelenül a kutatást, a tudat formálóképességének, 
az ember által adott forma lehetőségeinek keresését tükrözik.

A Massachusetts-i Műszaki Főiskolán  létesített  Kresge Auditórium és kápolna 
(Cambridge, Massachusetts,  1959)  veti  fel  először  ezeket  az  ellentmondáso-
kat. Az auditórium háromszög alaprajzú, három ponton letámasztott, lamellás 
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szerkezetű gömbsüveghéj. A külső, egyszerű szerkezeti forma azonban itt nem 
meggyőző, akusztikailag teljesen alkalmatlan és ezért az egyszerű megjelenésű 
épületet belülről bonyolult akusztikai felületekkel kell burkolni, az auditórium 
emelkedő  nézőtere  pedig  zavaros metsződésekkel  csatlakozik  a  héjsüveghez 
és az üveg homlokfelületekhez, illetve előcsarnokokhoz. A tartalom és forma, 
a belső tér és külső forma ellentmondásossága  jelentkezik  itt. Amíg az audi-
tórium a technikai forma egyszerűségére – sőt túlzott leegyszerűsítésre – tö-
rekszik, a hengeres kápolnatest dekoratív, puha formái a történelmi romantika 
légkörét árasztják. A kívülről vízmedencében álló, alul lapos ívekre váltott vö-
rös téglafal, és a díszletszerű, dekoratív eszközökkel hatásosan kihangsúlyozott 
oltár sajátos ellentétben van a hengertesthez csatlakozó üvegfal egyszerű, tár-
gyilagos alakításával. A kápolnából hiányzik az őszinteség.
A dinamikus  építészet  gondolata  a  New  York  melletti  Idlewild repülő-

tér  (ma  J. F. Kennedy  nemzetközi  repülőtér  –  a  szerk.) TWA épületénél (–1956
1961)  merült  fel.  A kiterjesztett  szárnyú,  óriási  repülő  madárra  emlékeztető 
épületforma modellkísérletek alapján született és érezhetően az eszmei tartalom 
szobrászi  kifejezésére  törekszik.  A repülés  szimbólumának  megvalósítása, 
a  mozgás,  a dinamika  kifejezése  Saarinen  célja.  Ez  a  szándék  szinte  már 
imitációvá  alakította  az  épületet,  amely  a  vasbeton  plasztikai  lehetőségeit  a 
legmesszebbmenően  felhasználja  az  eszmei  kifejezés  érdekében.  Az  ilyen 
eszmei  célt  azonban  idegennek  érzem  az  építészettől.  Az  épület  itt  többre 
törekszik,  mint  amit  koráról,  társadalmáról,  rendeltetéséről,  funkciójáról 
önmagától,  erőszakmentesen  elmondhat.  A TWA felvételi  épület  plasztikus 
volta  a  tér  minden  irányában  kibontakozik  és  érvényesül.  Eddig  valóban 
építészet. A repülés, a repülő madár szimbolizálása azonban már szobrászat, az 
építészet  itt már műfajilag  idegen célt, szándékot szolgál. Ez az ellentmondás 
teszi problematikussá az épületet, és nem mozgalmas, íveit, dinamikus formái, 
részletei, amelyek önmagukban, építészeti, plasztikus mivoltukban indokoltak, 
helyénvalók is lehetnének.

A washingtoni Dulles repülőtéri felvételi épület (1957–1962) megfogalmazása (dina-
mikus, lendületes, áramvonalas formái ellenére) már higgadtabb és építészibb. 
Ennél az épületnél a lefedést függőtetővel alakítja ki, a vasbeton szerkezet alak-
ját, formáit ez teszi  indokolttá. A harmadik jelentős – függőtetős – vasbeton 
építménye a Yale Eg yetemen épített fedett jégpálya  (1957–1953). Az előző kettő 
ellentmondásossága itt sem oldódik fel, a plasztikus, jellegzetes, kissé brutális 
formák itt sem csak szerkezeti meggondolásokból fakadnak.
A formai törekvés túlhangsúlyozottságát, a hatásosságra törekvést még iro-

daházai, az Egyesült Államok oslói (1959) és  londoni nag ykövetségének épületei  is 
bizonyítják. E  vasbeton  raszteres  irodaházak  a  homlokzat  erőltetett  játékos-
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ságával  Saarinen  és Breuer  formai  szemléletének  rokonságát,  a  túlhajtottság 
hajszolását mutatják.
Az utóbbi  években vált  világszerte  ismertté  az  észt  származású  amerikai 

építész, Louis Kahn (1901–1974), a pennsylvaniai egyetem tanára. Elméleti, pe-
dagógiai munkájával jelentős hatással van az amerikai fiatal építész generációra. 
Kahn műve egészen sajátos tulajdonságokat hordoz, egyénisége sok vonásában 
hasonló és épp olyan szuggesztív, mint az orosz származású festőé, Chagallé. 
A formálásnál a  tér életalakító, funkcióformáló  jellegét hangsúlyozza, egyéni 
filozófiával közelíti meg az építészetet. Ez biztosít különös jelentőséget művé-
nek, s avatja Wright és Mies van der Rohe mellett Amerika egyik kiemelkedő 
építészévé. Hatására új törekvések jelentkeznek a modern építészetben. Műve 
továbblépés a formálás tudatossága terén, az esztétikai és funkcionális, szer-
kezeti-gazdasági összefüggések szintézise felé. Épületeiben a funkció világos 
értelmet nyer, a tér formája mégsem csak nyers – anyagi – funkcionális igények 
szerint alakul, hanem sajátos esztétikai jelentőséggel bír. Ez a térforma teljesen 
logikus,  világos  statikai  gondolkodáson  alapuló  szerkezetekkel  valósul meg, 
a szerkezeti formálás mégis túlnő a szokásos mérnöki gondolkodáson, és ön-
magában is formai-esztétikai jelentőségűvé válik. Szerkezetei általában tisztán, 
kendőzetlenül  jelennek meg  a belső  térben,  ezek hordozzák  a  tér  struktúrá-
ját, osztásrendszerét. Ezekben a terekben másképpen értelmezi a térhatárolás 
szerepét, mint az eddig szokásos gondolkodás, a konstruktív elemek fokozott 
jelentőséget nyernek műveiben.
Egyszerű formák, ezek sokszorozása, ritmusa, arányjátéka, a zárt és nyílt fe-

lületek váltakozása, finom anyagkezelés, a textúrák, felületek tulajdonságainak 
tudatos kiaknázása  jellemzik megvalósított épületeit. A szinte nyers, geomet-
rikus alapformák részleteik, arányaik és viszonylataik messzemenően tudatos 
szerkesztettsége  révén  válnak  sajátos  esztétikumot  hordozó  építészetté  keze 
alatt. Ez az építészet valóban a munka  jegyeit hordozza,  tehát az embert, az 
ember kivetülő esztétikumát vetíti ki a  tárgyi valóságba, az embert körülve-
vő világba. Legtöbb művénél a háromszög, vagy a négyzet jelenik meg, mint 
legegyszerűbb  alapforma.  Négyzetformákból  alakul  ki  alaprajzilag  a  trentoni 
hitközség strandöltöző épülete  (1955–1956, New  Jersey),  s  ez  az  alapforma  a  gú-
latetőkkel még hangsúlyosabbá válik, de négyzetek – egymás mellé helyezett 
négyzet alaprajzú terek – alkotják néhány lakóháztervének (mint a de Vore- és 
az Adler-ház ) alaprendszerét, s négyzetalaprajzra szerkesztett tornyok alkotják 
eddig legjelentősebb művét, a Pennsylvania Egyetem philadelphiai orvostudományi 
kutatóintézet (1957–1960) épületét is. A szerkezeti térfalak és térelemek érdeke-
sen jelennek meg a philadelphiai AFL-CIO egészségüg yi köz pont (1954) halljában 
(Yamasaki újabb tervei ennek hatását hordozzák), és a New Havenben (Con-
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necticut,  1955)  épített Yale Art Gallery  belső  terében,  amelyet  tetraéderekből 
összerakott sejtrendszerként megjelenő vasbeton gerendarács fed le. 
Kahn  kiterjeszti  szemléletét  a  városok  átakítására  is.  A philadelphiai város-

köz pont  terveiben  (1956–1957)  egyéni  és  előremutató  gondolatokat  vet  fel. 
„Folyó-csatorna” közlekedési  rendszerében elkülöníti  a  gyorsforgalmi utakat 
(folyókat), és ezekből vezeti le a „csatornákon” a forgalmat azokba a hatalmas 
parkolótornyokba,  amelyek  a  városközpontot,  az  adminisztratív,  kulturális, 
kereskedelmi és szórakozási központot képező területeket körülveszik. A kör 
alaprajzú parkolótornyok peremén irodaházak és lakások helyezkednek el. Vá-
rostervében – amely a reneszánsz ideális városterveihez hasonlóan, a kor életé-
nek és igényeinek kiván ideális életteret, keretet teremteni – a városi hivatalokat 
tetrahedron  kristályrácsrendszerű  toronyba  helyezi  el.  Itt  jelentkezik  először 
az az új szerkesztő gondolat – és a japánoknál fejlődik tovább – amelyben az 
épületek, házak eddig megszokott formái, tömegei teljesen eltűnnek, és a tech-
nikai  lehetőségeket felhasználó emberi gondolat a települések térbeli formáit 
új, nagyvonalúbb, átfogóbb rendbe állítja.
Ma még mindez, különösen a kapitalista környezetben, utópiának hat. Ez 

az új térbeli szervezés azonban az építészet jövőjét vetíti elénk, az átalakulás 
irányát jelzi, a tudatos társadalom új, racionális környezetet teremtő tevékeny-
ségét készíti elő. Kahn gondolatai ezért jelentősek számunkra is.
Az amerikai építészet az előbbiek mellett még jónéhány érdekes és jelentős 

egyéniséggel rendelkezik. Ezek közül egyeseket ki kell emelnem. Az amerikai 
fiatal építészek közül sokan csatlakoznak valamelyik irányzathoz, Mies van der 
Rohe, Gropius vagy Wright követői közé tartoznak. Közöttük néhány japán és 
kínai származású építész is tevékenykedik.
Mies van der Rohe hatása talán a legjelentősebb. A már említett SOM cégen 

kívül jónéhány amerikai építész közel áll alkotó módszeréhez. Ezek közül Philip 
C. Johnson (1906–2005) nemcsak gyakorlati tevékenységével, hanem elméleti és 
propagatív működésével is kiemelkedik. Johnson a New York-i Modern Művé-
szeti Múzeum építészeti osztályának vezetője. (E múzeum az első ilyen jellegű 
intézmények egyike, épülete 1939-ben készült el P. L. Goodwin és E. D. Stone 
tervei szerint.) Johnson művei, az általa rendezett kiállítások és a múzeum ki-
adványai a modern építészet jelentős terjesztői, megismertetői közé tartoznak. 
Munkáiból New Canaan-i (Connecticut) saját házát (1949) és a Seagram épületet 
(Mies van der Rohe-val közös alkotását) említem meg.
Lakóháza az acél-üveg kisebb feladatnál való felhasználására kitűnő példa; 

egyszerű, tiszta alakítása világosan tükrözi Mies van der Rohe gondolkodás-
módját. A Portchesterben épült zsinagóga homlokzatán azonban Johnsonnál 
is megjelenik a kötésben elhelyezett homlokzati panelek közötti keskeny, ma-
gas nyílások motívuma, amely  itt az épület hasábszerű  tömege elé helyezett, 
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íves  alaprajzú,  puha,  kupolás  hengertest  formái miatt  is  dekoratív,  történeti 
asszociációk hatására mutat. Ez a sejtszerű felépítést hangsúlyozó, az elemeket 
kötésben elhelyező homlokzati raszter, amely hatalmas előregyártott homlok-
zatfelületek semleges kialakítására alkalmas, egyúttal dekoratív törekvéseknél 
(Breuer és Saarinen irodaházainál, Johnson zsinagógájánál) is felmerül. Ennek 
ellenére ma már az amerikai és európai építészet kedvelt eszköze.

Charles Eames  (1907–1978) Eliel  és Eero Saarinen munkatársa, ugyancsak 
vasszerkezetű lakóháza révén vált ismertté. Santa Monica-i (Los Angeles, Kali-
fornia, 1949) kísérleti lakóháza előgyártott acélelemekből, gyártmánykatalógusok 
alapján  épült,  rendkívül  olcsón  és  egyszerűen. Eames  egyébként  különleges 
térkonstrukciók, térplasztikák szerzője is. Ezekben is egyéni szerkesztőkészsé-
ge nyilvánul meg.
A fiatal amerikai építészek között; Gropius tanítványa Paul Rudolph (1918–

1997) Sarasota-i  (Florida, 1950) W. R. Healey részére épített kislakóházát Ralph S. 
Twitchel l  társaságában  tervezi.  A vízparti  lakóház  lefedése  befelé  lejtő,  íves, 
a tetőt a  talaj  felett  lebegő padló konzolos  teraszt képező gerendáihoz  feszí-
ti. Az érdekes épület az építészet előtt álló, számtalan, még fel nem használt 
lehetőség  feltárására  figyelmeztet  egy  egyszerű  példán. Rudolph  1958-ban  a 
Yale egyetem tanára lett. Műveinek nagyrésze elszakad a Gropius féle higgadt 
szemlélettől  és  túlzottan mozgalmassá,  hatáskeresővé  válik.  Ilyen  például  a 
Sarasota-i Főiskola (Florida) épülete (1959), de jónéhány más műve is, amelyeknél 
építészete valóban dekoratív homlokzatképzéssé fajul. Ezzel egyik mozgatója 
lesz annak a formai hatásvadászatnak, amely Saarinen és Breuer műveiben is 
megnyilvánul.
Ez a szemlélet egyébként még Gropiusra is visszahat, jól érezhető a bagdadi 

egyetem (1960) általa és munkatársai által készített pályatervén is.
Gropius másik, ismert tanítványa Victor Alfred Lundy (1923–). Jellemző műve 

a Sarasota-i St. Paul lutheránus templom (Florida, 1959). Érdekessége a betonlábakra 
lefutó, belógó ívű, faszerkezetű magastető, amely alaprajzilag egymást átlósan 
átmetsző háromcsuklós, összetámaszkodó tartókból és hosszirányú deszkázat-
ból áll. A templom tere a lefedett területnek csak a középső (egyre merészebben 
magasodó) szakaszát foglalja el. Az elrendezés Wright és Yamasaki gondolatkö-
rére is utal. Az egyszerű anyagok (fafelületek, kőfalak és nagy, osztatlan üveg-
felületek) ellenére a belső tér túlzottan dekoratívvá, anyagszerűtlenné válik és 
a fedés drapéria hatását kelti. A szerkezeti forma függőtetőt, függést utánoz az 
összefeszülő ívtartó erőjátékának érzékeltetése helyett.

Craig Ellwood Mies van der Rohe követője, mégis  túlmegy mesterén a de-
korativitásra törekvésben. Los Angeles-i irodaháza Mies és Yamasaki irodaházai 
közötti semleges középutat képez. Érdekes műve nyaralóépülete (Malibu, Kali-
fornia, 1958). Wright fia, Lloyd Wright műve a Palos Verdes-i (Kalifornia, 1951) 
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zarándokkápolna.  A tengerparton,  megragadó  környezetben  álló  kápolna  fa-
üveg térformálása sajátságos hatást teremt. A kápolna felső lezárása váltakozva 
üveg és át nem látszó, halványkék burkoló lapokból áll. A szerkezet háromszö-
gekből szerkesztett hálós váza és lefutó oszlopai egymás mellett álló fák benyo-
mását keltik, amelyek ágaikat védőén terjesztik a teljesen átlátszó üvegtér fölé. 
A tenger és az örökké kék ég a majdnem teljesen csak üveggel határolt  teret 
– amelybe a fa vázszerkezet kemény árnyéka visz változatosságot – körülfogja 
és a végtelen térbe kapcsolja.
A természeti  táj  felhasználásának  másik  eredeti  példája  a  Vörös-szikla 

Amphiteatrum Denver mellett, Morrison  közelében  (Colorado,  1941), Burnham 
Hoyt (1887–1960) műve. Három sziklafal között fekvő lejtős szakaszt használt 
fel az építész a patkóalakú nézőtér elhelyezésére. A színpadrészt alacsony kőfal 
választja el a finoman ívelt, hatalmas nézőtértől. A színpad háttere a harmadik, 
alacsonyabb sziklafal. A nézőtérről a  színpad mellett a Colorado  távoli  terü-
leteire nyílik kilátás. A megkapóan szép és érdekes, keményrajzú  táj mesteri, 
egyszerű és modern felhasználása páratlan hatású.
A különböző  törekvéseket  képviselő  építészek  közül  Albert Kahnt  (1896–

1942),  számos  ipari  épület,  például  az Ohio Acéltársaság Hengerüzemének (Lima, 
Ohio  1939)  tervezőjét,  Victor Gruent (1903–1980),  a  detroiti  (Michigan,  1954.) 
Northland Center tervezőjét és Edward Durell Stone-t (1902–1978), a Stanford Egész-
ségüg yi Központ (Stanford, Kalifornia, 1957–1960) alkotóját kell megemlítenem. 
Ő talán a legjellegzetesebb képviselője a modern gondolatkörből a romantikába 
visszaívelő amerikai építésznek. Stone, a Modern Művészeti Múzeum egyik ter-
vezője, az utóbbi években teljesen dekoratív irányba fordul. Stone e műve visz-
szanyúlik a múltba. Az épületek  felületét beton burkolólapokkal dísziti, deko-
ratív rácsokat alkalmaz, feleleveníti az ornamentika gondolatát. E díszítésmód 
a korai Wright-művekre (a textilblokk sorozatra) emlékeztet és a díszitő hajlam 
elburjánzását tükrözi. Stone további művei, a brüsszeli világkiállítás USA-pavilonja 
(1958), az Eg yesült Államok Újdelhiben épült nag ykövetsége (1959), a New York Idlewild-i 
repülőtér szolgálati épülete, vagy a pasadenai Stuart társaság  laboratóriumépülete (1958) 
az ornamentikus, dekoratív  rács alkalmazásárnak meggyőzőbb példái. Ezeken 
ugyanis az áttört homlokzatfelületek rácsszerű, semleges rasztere a belső és külső 
tér közötti sajátos kapcsolatot biztosítja, a téralakítás szerves eszköze. Szemléle-
te teljes csődjét bizonyítja azonban New York-ban a Huntington Hartford Modern 
Művészeti Múzeum részére készített épületterve (1961). Ennél a magasháznál a de-
koratív formák mellett már eklektizáló, romantikus elemek is megjelennek, s azt 
bizonyítják, hogy Stone lényegében visszatért az akadémikus eklektizálás vona-
lához, megtagadva a modern építészeti  szemléletet. Ez a múzeum egyszerűen 
összehasonlíthatatlan Stone 25 évvel korábbi múzeumi épületével.
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A dekoratív hatás elérésének eszköze a szobrász Constantino Nivola absztrakt, 
dekoratív reliefje  is a Hartford-i Biztosító Társaság székházának  tömör végfalán, a 
bejárati oldalon (Hartford, 1958). Az épület tervezői Sherwood, Mills és Smith. 
Ebben az esetben csak egyetlen kiemelt, hangsúlyos, egyébként igen nagymé-
retű és tömör felület megmunkálásáról, textúrájának kialakításáról van szó, és 
a dekoratív felületképzés nem borítja el az egész épületet.
Meg  kell  még  említenem  néhány  külföldi  származású  építészt.  Ilyen  az 

olasz  Pietro Belluschi  (1899–1994),  aki  egyetemi  évei  után  kerül  Amerikába. 
A Massachusetts-i Műszaki Főiskola tanára, és mint ilyen, jelentős hatást fejt ki 
az építésznevelés terén. Cottage Grove-i (Oregon, 1950) presbiteriánus temploma 
a könnyed, egyszerű faépítészet, az általa kialakított „északnyugati építészet” 
jó példája. A kínai  Ieoh Ming Pei (1917–2019)  legismertebb műve5  a Mies van 
der Rohe szellemében fogant, mégis egyéniségét tükröző, Mile High Center Den-
verben  (Colorado, 1956). Az alumínium- és porcelánrácsba  foglalt üvegfelület 
a függönyfal érdekes megoldása.

Minoru Yamasaki (1912–1986) Amerikában született. Egy ideig társai Joseph 
William Leinweber  (1895–1959)  és George Francis Hellmuth  (1907–1999). Együtt 
tervezik a St. Louis-i (Missouri, 1953–1955) Lambert – St. Louis-i repülőtér fel-
vételi épületét. Az épületet római keresztboltozat alakú, könnyű héjtetővel fedik. 
A három héjfelület között a csatlakozásoknál felülvilágító üvegsávokkal oldják 
fel a héjak zárt hatását, érzékeltetve a héj könnyedségét. Ugyancsak héjlefedést, 
donga-  és  keresztboltozat  héjakat  alkalmaznak  a Menlo Parkban (Kalifornia, 
1953) épített Parke-Devis-féle árucsarnokok lefedésénél is. A héjak sorolásával 
érdekes, új hatást érnek el a tömegalakításban.
Yamasaki egyike azoknak, akik az utóbbi években az építészetet dekoratív 

irányba terelik. Különféle rácsok, textúrák, gyémántmetszésű vasbeton lemez-
művek  és változatos  alakú héjak  jelennek meg épületein. Ez  a  formálásmód 
új szemléletet képvisel és az organikus  irányzattal, a Mies van der Rohe-i és 
a Kahn-féle  gondolatkörökkel  szemben  öncélúbb,  az  építészet  tevékenysé-
gét  a forma,  formálás  oldaláról  közelíti meg. Épp  ezért  természetesen  hatá-
sos építészetet teremt – ez a hatásosság önmagában azonban még kevés lehet. 
Yamasaki tehetségét bizonyítja, hogy gyakran a formai szemlélet túlsúlya elle-
nére is jelentős épületeket hoz létre, amelyek a továbblépés lehetőségét jelentik. 
Ilyen a Reynolds irodaház Detroitban (Michigan, 1959), amelynek homlokzatát ara-
nyozott alumínium ráccsal burkolja. Az épület egyébként Mies van der Rohe 
alacsony  irodaház  tervére emlékeztet,  és  feketére eloxált  alumínium  lábakon 
áll. A földszinten lévő árkádszerű, körbefutó konzolos rész födémét gyémánt-

5 I. M. Pei jóval ezután, 1989 tervezhette meg a Louvre üvegpiramisát, amelyet a 20. század 
üvegépítészetének egyik legjelentősebb alkotásként tartanak számon (a szerk.).
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metszésű sajtolt fémlemez burkolat fedi. Az érzületet vízmedence övezi, amely 
fokozza az épület hidegen reprezentáló dekorativitását. A belső aula lényege-
sen  fegyelmezettebb,  egyszerűbb. Az Amerikai Beton Intézet  (Detroit, Michi-
gan, 1958) épületénél és előépítményénél előgyártott betonelemekből alakít ki 
érdekes árnyjátékú felületeket. Ez az épülete az anyaghasználatban és tömeg-
formálásban japán hagyományokra is utal. A lefedő, tördelt síkú lemezmű idéz 
különösen hagyományelemeket.

A Wayne Eg yetem (Detroit, 1953) McGregorról elnevezett g yűlésterme sok tekin-
tetben rokon az előző művel, és ismert példája a Yamasaki-féle formálásnak. 
A redőzött  lemezműként  formált  vasbeton  födémek  a  homlokzatokon  és  az 
aulánál  háromszögű  lemezvégekkel,  minden  oszlopállásnál  csúcsba  futnak, 
s az így keletkező átlósan fekvő fél-esernyőtetők sorozata furcsa geometrikus 
kristályrácsot alkot, melyet még az aula felső lefedése is kiemel, átlós osztású 
térbeli rács-fedésével. Ez a kristályrácsokat idéző formálás eddig szokatlan az 
építészetben, épp úgy, mint Aalto töredező pala képződményekre,  természe-
ti formákra utaló szerkesztési módja. Mindkettő rokon a formai képződmény 
hangsúlyozásában, és valamiféle újabb megfogalmazását kísérli meg az építé-
szetnek, de más-más irányban.
Érthető  tehát,  hogy  Yamasaki  vezető  szerepet  játszik  az  újabb  ameri-

kai  formakísérletekben. Eklektizáló  hajlama  azonban nemegyszer  kiütközik. 
A Seattle-i (1962) 21. század kiállításra épült Tudományok pavilonja gótizáló és 
díszlethatású íveivel egyike ilyen próbálkozásainak. Hasonló szellemű a glencói 
(Illinois) zsinagógaterve, amely érdekes gondolatok mellett szecessziós-történeti 
vonásokat elevenít fel és a formakeresés túlzó próbálkozásai közé tartozik.
Hasonló szellemű esztétizáló formatörekvéseket tükröz díszletszerűségével 

a  furcsán  átformált  konvencionális  elemekből  létrehozott Hawaii kapitólium-
terve,  John Karl Warnecke modellben megvalósított műve. Ezek  a – még két-
ségtelenül  érdekes  és új  gondolatokat  is  tartalmazó – művek  szabad utat  te-
remtenek  az  eklektikus-konvencionális  elemekkel  szimbolizáló,  jellegzetesen 
dekadens, újabb amerikai irányzat számára.
A Yamasaki-féle héjfedésnél is nagyobb jelentőségű az a szerkezeti megol-

dás, amelyet a Raleigh-i (Észak-Karolina) aréna lefedésekor alkalmaznak először 
(1952–1953). Tervezői Matthew Nowicki  (1910–1949) és William Henley Deitrick 
(1895–1974),  de  szerkezeti  tanácsadóként  Fred  Severud,  az  ismert  mérnök, 
Elstad és Krueger  is  részt vesznek a  tervezésben. Ez a kereskedelmi célokat 
szolgáló aréna a függőtető első jelentős szerkezeti alkalmazása. A nagyméretű 
teret két hatalmas, a talajjal lapos szöget bezáró parabolaív fogja közbe. Ezekre 
a vasbeton ívekre feszül ki a kétirányú, tehát merevített kábelhálózat. Az íve-
ket függőleges fémbordák támasztják alá, ezek csak függőleges terhet viselnek. 
E támaszokat egy alsó, változó magasságban haladó vasbeton koszorú mereví-
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ti. Az aréna fesztávolsága mindkét irányban 100 méter. A függőtetőt hasonló-
an alkalmazza a Gropius köréhez tartozó Hugh Stubbins (1912–2006) a nyugat-
berlini Kongresshallenél (1957), ennél a hatalmas, osztrigaszerű csarnoknál.
Érdekes szerkezeti megoldású Richard Buckminster Fuller Honoluluban épített 

pehelysúlyú kupolája is (1953), amelyet rövid rudakból, térbeli rácsként szerel-
tek össze és műanyag külső boritást kapott. A geodéziai célokat szolgáló ku-
pola a térbeli rácsszerkezetek még kellően ki nem használt lehetőségeire utal.
Az  amerikai  építészet  kapcsán  még  a  Hilton  céget  kell  megemlítenem. 

A Hilton  szállodák  mindenhol  magas  építészeti  igénnyel  épülnek.  Jó  példa 
erre  a Puerto Rico-i San Juan-ban épült Caribe Hilton Hotel (1950), Osvaldo Toro 
(1914–1996), Miguel Ferrer (1915–2004) és Luis Torregrosa Casellas (1914–?) műve, 
vagy akár E. D. Stone 1946-ban épült, még tisztán modern szemléletű El Pa-
nama Hotelje Panama Cityben. Ez a szállodacég hasonló szerepet tölt be, mint az 
Olivetti Itáliában. Szállodái a világ minden részében épülnek, és az amerikai 
hatást sugározzák.
A Közép- és Dél-Amerikai népek építészete, a ma már kiemelkedő mexi-

kói, venezuelai építészet a brazil építészet hatása alatt bontakozik ki. Braziliában 
már  a  húszas  években  jelentkeznek  elszórt  kezdeményezések.  1922-ben  ren-
dezték az akadémikussal szembeforduló művészek a Modern Művészet Hetét, 
amelynek eseményeiben építészek, Gregori Warchavchik (1896–1972) és Flavio de 
Carvalho is részt vesznek. Warchavchik 1925-ben jelenteti meg „A funkcionális 
építészet kiáltványa” című tanulmányát, majd 1928-ban és 1929-ben – a Bau-
haus szellemében – a déli éghajlat követelményeit jól kielégítő, nagy hatást ki-
váltó lakóházakat épít, Pacaembu-ban, illetve Sao Paulo-ban. 1929-ben Le Cor-
busier átutazik Brazilián és néhány előadást tart. E kezdeményezések a fiatal 
építészek körében találnak visszhangra.
A kibontakozásra  politikai  változások  –  az  1950-as  forradalom  által  ha-

talomra került kormányzat – adtak  lehetőséget. Gustavo Capanema kultuszmi-
niszter a nevelésügyi minisztérium pályázatán díjazott konzervatív terveket el-
utasítva, a pályázatról korszerű terve miatt kizárt Lucio Costa-t, Warchavchik 
munkatársát kérte fel a tervezésre. Costa ragaszkodott a pályázatról kizárt többi 
fiatal építész bevonásához, majd később javasolta Le Corbusier meghívását. Le 
Corbusier 1936-os Rio de Janeiroi utazása és tanácsadói működése a Nevelésüg yi 
Minisztérium (1937–1943) tervezésénél döntő hatású a brazil építészetre. A fiatal 
építészcsoport, Lucio Costa (1902–1998), Jorge Machado Moreira (1904–1992), Car-
los Azevedo Leão (1906–1983), Oscar Niemeyer (1907–2012), Affonso Eduardo Reidy 
(1909–1964) és Ernâni Mendes da Vasconcelos (1912–1989) ragyogó Le Corbusier-i 
művet produkál.
A lábakra emelt 14 emeletes irodaház az induló brazil építészet remekműve 

és Dél-Amerikában., sőt Európában sem marad hatástalan. Az irodaház magas 
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tömbjét a napvédő rács, „brise-soleil” erőteljes rasztere pompás fény-árnyék já-
tékká oldja fel, építészetté formálva az azonos elemek ritmusát. Az előadóterem 
alacsony tömbje, tömör végfalán Lipchitz Prometheusával, és az alsó szinteken 
alkalmazott színes-mázas csempe (az azulejos) gazdagító, kiegészítő kontrasz-
tot képezve emelik ki az épület nagyvonalúságát.
Így  indul  a modern  építészet  új  változatává  alakuló,  Le Corbusier  plasz-

tikus  vasbeton  építészetét  délies,  mozgalmas,  játékos  és  tömör  fény-árnyék 
kontraszttá formáló, korszerű eszközökkel építő és modern igényeket kielégítő 
brazil építészet. Ebben az építészetben Gropius, Mies van der Rohe és Neutra 
működése sem hatástalan, mégis sajátosan helyi jelleget nyer, amelyet az éghaj-
lati hatások csak még jobban kidomborítanak.

Lucio Costa nemcsak mint építész, hanem mint kitűnő adottságú szervező és 
városépítész lendíti előre a brazil építészetet. A minisztérium tervezése után – 
amelynek munkájából már a befejezés előtt kivált és a vezetést Niemeyer vette 
át – néhány kisebb feladatban, lakóházaknál és a Friburgo-ban, Rio de Janeiro-
ban épített Park Hotel  tervezésénél (1944) hagyományos formákat ötvöz mo-
dern  gondolatokkal.  Ebben  az  időben más  brazil  építészek  – Warchavchik, 
Niemeyer és a Roberto-fivérek –  is próbálkoznak, ugyancsak szállóépítésnél, 
vagy lakóháznál a hagyományos elemek felhasználásával. Még Costa 1948-ban 
a Rio de Janeiroi Eduardo Guinle Parkban épített apartmanházainál  is érezhető 
a  dél-amerikai  (indián,  portugál)  hagyomány hatása  a  homlokzatok  naptörő 
rácsaiban.  E  rácsok  változatos,  egymástól  jellegben  is  eltérő  textúrája  díszí-
tési  hajlamot  tükröz,  letér  a  tiszta  alakítás  útjáról. Ez  a  törekvés más brazil 
építészeknél is felmerül és építészetüknek sajátos ízt ad. A dekoratív törekvés 
Niemeyer egyes munkáiban is megjelenik.
Costa  tervezte – az általa  társtervezőnek meghívott Oscar Niemeyerrel – 

és Paul Lester Wienerrel  az  1939.  évi New York-i világkiállítás brazil pavilonját. 
A külső, hatalmas lejtő, az egymásba kapcsolódó belső és külső tér, a dekoratív 
homlokzati rácsfal, a brazil tájat idéző növényekkel, Victoria Regia-val benőtt 
víztükör érdekes és hatásos elemei a kiállítási pavilonnak, amely felkelti az ér-
deklődést a brazil építészet iránt.
A minisztérium  tervezői  közül Oscar Niemeyer  rövid  idő  alatt  az  új  építé-

szet  egyik  legnagyobb  hírnevet  szerző  alkotója  lett.  Ő  a  leghatározottabb 
kezdeményező a kitűnő brazil építészek között. Építészete vasbetonépítészet, 
de másképpen formál, mint Le Corbusier, a konstruktőrök szellemességével, 
meglepően  új  gondolatok  –  néhol már  szinte  túlzóan  egyénieskedő  –  sorát 
produkálja. Kétségtelenül Le Corbusier  hatása  alatt, mégis  tőle  eltérő  építé-
szeti  törekvéseket  olvaszt  egységbe.  Organikus,  nem  geometrikus  szabad 
formálás, Mies van der Rohe-i egyszerűség és Aalto-i formakészség ötvözete 
művészete, amelyben azonban sajátos, nyers erőszakosság, hideg nagyvonalú-
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ság is érezhető. Első önálló műve a Rio de Janeiróban épített, oszlopokon álló, 
„Obra do Berco” napköziotthon (1937), amelynek homlokzatán alkalmaz először 
mozgatható, függőleges lemezekből álló napvédő rácsot. A világháború évei-
ben a Pampulha-tó mellett épített műveivel hívja magára a világ figyelmét. Belo 
Horizonte polgármestere, Juscelino Kubitschek bízta meg az új előváros kö-
zösségi épületeinek tervezésével. A tó együttesében minden mű, a Casino, Yacht 
klub, Sziget étterem (1942) és San Francisco-templom (1943) más és más megfogalma-
zásban jelent újat, de a legjelentősebb kétségtelenül a templom. A Yacht klub 
fehér, könnyed, cölöpökre állított  tömegeit  feloldja a bejárati oldalon a  teljes 
homlokzatot felnyitó üvegfal, a felvezető lejtő és az itt először megjelenő enyhe 
esésű,  jellegzetes  brazil  tetővonal. A Casino  lábakra  állított  –  a  Poissy-villát 
idéző – hasábszerű tömegeit a nyitott és zárt felületek, napvédő rácsok teszik 
játékossá és súlytalanná. Az étterem zárt része az előző kettő egyenesvonalú 
geometriájával szemben köralakú. Mozgalmas, szabálytalanul ívelő, de vízszin-
tes síkban tartott előtető öleli körül a teraszt és a mesterséges tavat. E három, 
egymástól is teljesen eltérően, szellemesen megfogalmazott építményt egészíti 
ki a megint más eszközökkel kialakított templom.
A tóparton álló – hófehér vitorlák duzzadását  idéző – mozgalmas házte-

tővel fedett templom valami eddig soha nem látottat fogalmaz meg az építé-
szetben. Az egyetlen, erőteljes ívhez hátul még három alacsonyabb parabolaív 
csatlakozik, Candido Portinari hatalmas  fajansz  falának kereteként, míg  elöl 
a felfelé szélesedő campanilét egyetlen erőteljes lemez kapcsolja az együttesbe. 
A könnyed, elegáns szépség, a magával ragadó lendület Ronchamp mellett az új 
építészet másik – de korábbi – nagyszerű templomát produkálja.
A következő másfél  évtizedben Niemeyer  igen  sok  épületet  tervez,  a  kis 

lakóházaktól a hatalmas méretű, sajátosan alakított magasházakig. (Ilyen pél-
dául a Rio de Janeiroi Sul America kórház – 1952 terv, 1959 építés – és a Juscelino 
Kubitschek épületcsoport Belo Horizontéban – 1951, illetve 1958 –, vagy Interbau la-
kóháza Berlinben – 1955–1957). Ezek közül jónéhány már előrevetíti Brazíliavá-
ros magas lakóházainak, középületeinek páratlan nagyvonalúságát. Niemeyer 
építészete azonban a maga nagyszerűségében mégis ott bontakozik ki. Itt még 
néhány kisebb, érdekes tervét és épületét emlitem meg.
1950-ben építi Sao Paulóban a Duchen élelmiszerüzem együttesét. A fegyelme-

zett, zárt elrendezést mozgalmas részletformálással oldja fel. A vasbeton keret-
rendszert ugyanis patkószerű, változó vastagságú, íveit formában alakítja ki. Az 
amorf formák kedvelése, a derékszögű rendszerektől való eltérés az organikus 
építészet törekvéseire való reagálásképpen még jellegzetesebb Niemeyer Rio de 
Janeiróban épített saját lakóházánál (1953). A hegyoldalban fekvő kétszintes villa 
teljesen szabad ívekkel formált alaprajzi módszerével a barlang, az ősi otthon 
formáit, természetességét idézi. A felső szint, a nappali kifelé, a tengerre nyílik. 
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A belső oldalon erdő által körülvett tisztás, egy ott fekvő gránittömb és szabad 
kontúrral formált vízmedence zárja körül a két oldalán üvegezett nappali terét, 
befelé fordulást, sajátos zártságot teremtve. Az üvegfalak felett lebegő vaskos, 
szabad –  íves  –  kontúrú de  síkfelületű  födémlemez  furcsa  kontraszthatással 
formálja  házzá,  teszi  védetté  e  különös  lakhelyet.Ez  a  lakóház Niemeyer  és 
a modern építészet legjelentősebb művei közé tartozik. Hasonló szellemiséget 
képvisel néhány más épülete is, amelyek közül talán a Sao Paulo-ban épített íves 
Copan magasháza a legjelentősebb, vízszintesen ívelő napvédő rácsaival.
Érdekes kísérlete a Venezuela részére tervezett, de meg nem épült caraca-

si Modern Művészeti Múzeum terve (1955). A hegyoldalban, sziklafennsíkon el-
helyezett, csúcsára állított  vasbeton piramis szellemes térszervezésével – az 
érezhetően formai alapgondolat ellenére is – jól funkcionáló múzeumot fog-
lalt volna magába.
Niemeyer tehetsége, teremtő ereje mégis csak Brazília új fővárosának ter-

vezésénél bontakozott ki teljes gazdagságában. Már az 1891-es szövetségi al-
kotmány előírja a főváros áthelyezését az ország belsejébe, a megvalósítás erőn 
felüli feladatnak látszik a brazil állam részére. Az építkezés súlyos anyagi ne-
hézségek  elé  állította Brazíliát,  az  új  főváros mégis megépült.  Szerencsés  és 
nem törvényszerű jelenség – amire a kapitalista körülmények között egyébként 
csak néhány példa van –, hogy az ország legjelentősebb, kiemelkedő építészei 
alakíthatták ki ezt a várost. 
Niemeyer  és  Lucio  Costa  –  építész  és  várostervező  –  valósítják  meg 

a XX. század,  s  egy  építész  eddig  legnagyobb  feladatát, Brazília  új  fővárosát, 
a nemrég befejezett Brazíliavárost (1957). E nagyszerű mű valóban távlatot nyit 
az építészet számára. A földrésznyi ország súlypontjában, Őserdők mélyén elhe-
lyezett, többszázezer6 lakosú, hatalmas város néhány év alatt valósul meg. Hi-
hetetlen erőfeszítéssel, pl. az anyagok repülőgépen történő szállításával, szinte 
a földből nőttek ki a hatalmas „Super Quadrák”, Niemeyer lakóépületei, a Cos-
ta tervezte város megragadó monumentalitású egységei. A város formálásánál 
Costa észak-déli tengelyre fűzve a közösségi intézményeket, kelet-nyugati, eny-
he ívben hajlított gyorsforgalmi út mentén alakítja ki az elnyújtott lakóterületet, 
amelynek szélessége másfél, hossza mintegy 12 km. A lakótelep elrendezése az 
orosz konstruktivisták egyik lineáris várostervét idézi. A tó két ága közé feszülő 
íj,  vagy méltóságteljesen  szálló  albatrosz pompás  formáira  emlékeztet  az  ele-
gáns kompozíció, amelynek az épületek roppant méretei, a hatalmas, egyszerű 
formák, a nagy egységek ereje kölcsönöz vérbő realitást. Kitűnő tájolás, gyors 
forga lom, rendkívül nagy laksűrűség, zöldbe ágyazott lakóterület és a közösségi 
területek nagyvonalú, erőteljes dinamikája a kompozíció elemei. A Niemeyer-

6 Mára nagyjából 2,5 millió (a szerk.).
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féle épületek közül talán a legérdekesebb a város déli részén az elnöki – Alvorada 
– palota (1958).  Hatalmas,  íves  héjpillérei  a  fantáziadús,  dinamikus  formálás 
eredményei. E héjpillérek, és különösen a katedrális megfogalmazása azonban 
dekoratív és  szimbolizáló  törekvéseket  is  tükröznek, kissé  szervetlenül  illesz-
kedve  a  városszerkezet  és  a  „Super Quadrák” meggyőző  logikájához. Mégis 
maga a város és a híres „Három Erő Tere” – a város déli főtere – a kettős hasáb 
minisztériumi  épület  és  a  törvényhozás  épületének  kiegészítő,  lapos  tömbje, 
ezek együttese, az építészet fejlődésének jelentős állomása.
A brazil  építészek  – mint Rino Levi (1901-1965)  a  három Roberto, Marcelo 

(1908–1964), Milton (1914–1953) és Mauricio  (1921–1996), vagy Olavo Redig de 
Campos (1906–1984) – sorából kiemelkedik a már említett Alfonso Eduardo Reidy 
nagyszerű műveivel. Rio de Janeiro-ban épített Pedregulho lakótelepe (1950–1952), 
majd Gavea-ban épített hasonló egységei méltó társai Le Corbusier Unitéinek. 
A Pedregulho hatalmas – a mögötte fekvő dombról középső szintjén megköze-
líthető, ívesen hajlított – magasházát az együttes további részei, az alacsonyabb 
lakóépületek,  iskola,  tornacsarnok,  üzletház  és mosoda,  rendelő  és  játszótér 
egészítik  ki.  A könnyed,  fehér-sötét  brise-soleil-ekkel  és  nagy,  egyszerű  for-
mákkal változatosan feloldott lakótelep bizonyítja, Niemeyer tehetsége nem áll 
egyedül hazájában. Reidy számos kiesebb művét nem említem. Rio de Janeiro-i 
Modern Művészeti Múzeuma azonban méltó társa a brazil főváros középületeinek.

Rino Levi a délibb, kiegyensúlyozottabb éghajlaton építi híres Rákkórházát 
az ötvenes évek elején (Sao Paulo). A kórház logikus, a rendeltetést jól tükröző 
tömegelosztása, az egyszerű, fehér, mégis gazdag, kiegyensúlyozott felületkép-
zés, az egész együttes értelmet, határozott biztonságot sugárzó kialakítása Levi 
sajátos képességeinek bizonyitéka.

A Roberto-fivérek  legjelentősebb  műve  a  Santos Dumont  repülőtér  felvételi 
épülete, Rio de Janeiróban (1944). Az egyszerű, nyugodt tömegű, brise-soleil 
osztással tagolt épület nemcsak formai értékeivel tűnt ki, hanem mint a legjob-
ban működő repülőtéri felvételi épület is híressé vált.
Olavo Redig de Campos két kisebb művével került a jelentős építészek so-

rába. Petropolisi hétvégi lakóházát (1954) a jellegzetes brazil sajátosságok – a fehér, 
egyszerű  felületek,  játékos  tetővonalak,  fény-árnyék  játékot  teremtő  naptörő 
rács – mellett a pompás szépségű természeti táj kitűnő felhasználása miatt is 
meg kell említenem. Az ugyancsak Petropolisban épített íves héjtetővel fedett uszo-
da és bár a fantáziadús formálás, az új lehetőségekből fakadó esztétikum, a köny-
nyedség, egyszerűség – a szabad és természetes forma – a modern gondolkodás 
egyik szép példája.

A mexikói – és a venezuelai – építészet is, éghajlati és táji adottságok, az épí-
tőanyagok és talán bizonyos mértékig a társadalmi, gazdasági problémák hason-
lósága következtében közel  áll  a brazil  építészethez. A Braziliában kialakított 
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vasbeton építészetet folytatják és alakítják tovább, végső fokon tehát Le Corbu-
sier plasztikus irányzata inspirálta építészetüket – ez egyúttal el is választja, le-
határolja azt az Amerikai Egyesült Államok építészetétől. E plasztikus vasbeton 
építészetet a déli építészetre jellemző, nagy tömör felületekkel, a zárt és nyitott 
felületek  váltakozásával,  az  épület  befelé,  árnyék  felé  való  fordításával,  nagy-
vonalú vasbeton formákkal gazdagítják és sajátságos fajtáját alakítják ki. Ezek 
a zárt, tömbszerű formák és a befelé fordulás ősi, indián és spanyol hagyomá-
nyon alapulnak Mexikóban, az indián pueblók és kőházak, valamint a spanyol 
erődítmények és templomok, kőépítmények nyomán. A felismerhető dekoratív 
törekvések a modern építészet európai, vagy észak-amerikai változataitól távol 
állnak. Ez a dekorativitás erősen a hagyományhoz köti a mexikói építészetet, 
amelyben az indián, spanyol múlt és annak építészeti eszközei élnek tovább.
A dekoratív hatást az építészeti formák zárt, nagyvonalú alakítása mellett 

képzőművészeti eszközök alkalmazásával, gazdagításával érik el, sajátosan egy-
beforrasztva az építészeti formák és a képzőművészeti felületalakítás hatását. 
Ez az ötvözés, eggyé forrasztás szinte egyedülálló a modern építészetben; és 
valóban vádolható azzal, hogy a nyers, kemény és nagyvonalú tömegeket, for-
mákat nem építészeti  eszközökkel,  hanem a  társművészek  segítségül hívásá-
val oldja fel. Az elutasítás azonban csak ilyen értelemben állhatja meg helyét. 
A sokszor naturális eszközökkel dolgozó mexikói képzőművészet ugyanis va-
lóban betölti az építészet által meghatározott  feladatát, a dekoratív eszközök 
tehát nem tagadják meg önmaguk létét. A dekoratív hatások keresése ilyen ér-
telemben – őszintén és nem az építészet, hanem a dekoratív művészet eszközeit 
felhasználva – nem marasztalható el egyértelműen. A kérdés körül kialakult vi-
tát a mexikói építészet legjelentősebb közös – nemzeti – műve, a Mexikóvárosban 
létesített új eg yetemi város (1950–1952) és annak épületei, elsősorban a könyvtár-
épület váltotta ki. Az egyetemi Együttes építését hosszas tervezés előzte meg, 
felépülése annál rövidebb volt. Mexikóvárostól délre, a régebbi stadionhoz ve-
zető út végén, a Pedregal lávafennsíkján épült a város. A fennsík nagyvonalú 
együttesének távoli hátterét vulkánikus hegyláncok alkotják.
Az együttes minden épületét más és más építészcsoport tervezi, s egyúttal 

kivitelezi, mivel Mexikóban még nem vált el egymástól a tervező és kivitelező 
szakma. Mintegy 140 építész vesz részt a munkában, a fiatal generáció jófor-
mán valamennyi építésze. Az együttes elrendezésében mégis egység érvénye-
sül, ha a részletekben nem is érezhető uniformizálás, szabadon érvényesül min-
den egyéniség. Érdekes és említésre méltó, hogy a képzőművészek kezdettől 
fogva részt vettek az együttes kialakításában, tervezésében. A városépítész és 
az együttes munkáinak irányítója Carlos Lazo volt.
Az  egyetemi  város  a  karok,  intézetek  épületeiből,  a  múzeum,  központi 

könyvtár, rektorátus építményeiből és a hozzá tartozó klubok, sportépületek, 
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műhelyek, áruház, garázs és kollégium együtteséből áll. A főmotívum a köz-
ponti könyvtár épülete, amelyet az ír származású festő-építész, Juan O ’Gorman, 
Gustavo Saavodra és Juan Martinez de Valesco épít. Homlokzatain népművészeti – 
indián – hagyomány érvényesül a képzőművészeti felületkezelésben. A külföl-
di kritika ellenére e műnek Mexikóban jelentős sikere van és az újabbakra erős 
hatást gyakorol.  Az egyetemi karok épületeit Carlos Lazo. M. Pani, Enrique de 
la Mora és társaik építik. A természettudományi kar 15 szintes magasházához 
kapcsolódik az Auditorium Maximum – kissé naturális, monumentális festészeti 
alkotással feloldott, (bár az előzőnél kevésbé meggyőző) – nehézkes tömegével. 
A jogtudományi kar hosszan elnyújtott, lábakon álló és erős horizontális plasz-
tikával hangsúlyozott tömegét a filozófia kar magas, fegyelmezett tömbje zárja 
le. Ez utóbbi épületen jelenik meg a beépített földszint feletti oszlopokra állítás 
– az épülettömeg áttörésének – azóta sokszor alkalmazott motívuma. A mér-
nöki kar hatszintes épületén újra erős horizontális hangsúly, fehér födémsávok 
és sötét falmezők kontrasztja, a hasábformák érdekes játéka érvényesül.
A mexikói  építészet  legjelentősebb  alakja  azonban,  a  spanyol  származású 

Felix Candela  (1910–1997)  nem  építész,  hanem mérnök.  A modern  építészet 
nagy konstruktőrei között Nervi, Maillart, Torroja  sorában a  legfiatalabb és 
–  talán  –  a  legmerészebb  is. Candela  szerkezeteit  nemcsak  számítás  szerint, 
hanem  tapasztalat, modellkísérletek  alapján  is  formálja,  alakítja.  A vasbeton 
héj technika egészen új, mozgalmas és fantasztikus megoldásaival kísérletezik 
és teljesen egyéni úton jár műveivel. Ez az út azonban – megvalósított művei 
bizonyítják – nem járhatatlan és a szimmetriát nélkülöző, a megszokottól elsza-
kadó, új tér- és felületformákat teremtő képzelete a teret és tömeget szabadon – 
a tudat, a legmagasabb mozgásforma, az emberi képzelet nagyszerűségét bizo-
nyítóan – alakítja, új, plasztikus, bonyolult és mégis egyszerű építészetet teremt. 
Első, feltűnést keltő műve, a mexikói egyetemi városban épített sugár-laborató-
rium volt, amelyet Jorge Gonzalez Reynaval együtt épít. Enrique de la Moraval épiti 
a Santa Maria Miraculosa héjtemplomát Mexikóvárosban. A redőzött héjforma, 
amely a héjak és lemezművek között alkot furcsa átmenetet, a gótika szerkezeti 
nagyvonalúságát  idézi  és  barlangszerű, mégis  teljesen modern  és meggyőző 
térhatást eredményez. Le Corbusier és Niemeyer temploma mellett ez a harma-
dik olyan megoldás, ahol e múltban elsődleges feladat a modern építészetben is 
jelentős művet produkál. Ugyancsak de la Mora-val tervezi a San José del Altillo 
kápolnát Coyoacanban, itt azonban az építész nem éri utol a konstruktőr szelle-
mességét. Érdekes és jelentős hatású műve a mexikói Vásárcsarnok terve (1954). 
Az esernyőtetőkből álló héjsorban jelenik meg először az a mozgalmas héjsor, 
amely – többek között – Utzon Sidney-i Opera tervéhez vezet. Műveire igazán 
jellemző az Acapulcóban épített éjjeli klub pompás, három sarkán támaszkodó, 
de nem gömbsüveg, hanem szabadon formált héjkupolája, amelyet Juan Sordo 
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Madalenoval épít. Ez a héjszerkezet teljesen szabad formálásával a felszabadult 
építészet kötetlenségét, az új lehetőségek szépségét, esztétikumát fejezi ki.

A venezuelai építészet sok tekintetben rokon a mexikói és brazil építészettel 
és egy kitűnő, ma már világhírű építész révén a modern építészet új változa-
tát teremtette meg. Eszközeiben, megjelenítésében plasztikusabb és oldottabb, 
mint a mexikói építészet, és a képzőművészeti kapcsolatok, az együttes művé-
szi  hatás megteremtésében  is magasabb  igényű,  a népművészet múltbeli  ha-
gyománya helyett a jelen művészetével létesít magasfokú szintézist. Carlos Raúl 
Villanueva (1900–1975) a Caracasi Egyetem építője így fogalmazza meg a mű-
vészeti egység megteremtésének koncepcióját: „Az egység eszméje csak akkor 
kristályosodhat ki pozitív eredménnyel, ha a festészet és szobrászat létének épí-
tészeti igazolását az épületet meghatározó szerkezet szelleméből és a térelemek 
funkciójából kapja (…) Ez a gondolkodásmód az eredményes együttműködés, 
a siker záloga.” Villanueva és a vele együtt dolgozó képzőművészek az egyetem 
épületeinél – a hazaiak éppúgy, mint Hans Arp, Henri Laurens, Antoin Pevsner, 
Alexander Calder, Fernand Léger, André Bloc vagy Vásárhelyi Viktor – megtalálták 
az összhang, az együttműködés lehetőségének alapját, az építészeti feladat által 
meghatározott keretben.
A venezuelai építészet kiemelkedő teljesítménye a Caracasi Eg yetem. Terve-

zése a második világháború éveibe nyúlik vissza. Villanueva kezdettől fogva 
együtt dolgozik a társművészékkel és így a jelenkor egyik legjelentősebb társ-
művészeti együttesét valósította meg. Az egyetem épületeit az éghajlati adottsá-
goknak megfelelően (Caracas közvetlenül az Egyenlítő alatt, 1000 méter magas 
fennsíkon fekszik) az árnyékot adó felületek és a rendkívül erős fényhatások 
figyelembevételével tervezi.
Az egyetem három nagy együttesből áll. Az első a főudvar köré csoportosul 

és az épületet kívülről  tagoló vasbeton keretekkel  fedett múzeumból,  a hen-
gerszerű  harangtoronyból  és  a  rektorátus  zárt,  hasábformájú  épületéből  áll. 
A második, a pompás  térhatású aula és az Auditorium Maximum együttese, 
amely kívülről látható furcsa, felfüggesztett vasbeton kereteivel és a vasbeton 
rácsfal finom textúrájával teremt kontrasztot a harmadik rész, a könyvtárépület 
hatalmas, 13 szintes tömbjének finom plasztikával tagolt, zárt felületeivel. Tisz-
ta vasbeton  formák, nyers vasbeton  felületek  játéka a  fényben és árnyékban, 
a kontrasztok és kiegészítések biztoskezű, művészi értékű alkalmazása adja a 
mű igen magas kvalitásait. A Dél-Amerikában, gazdasági körülmények folytán 
általában széles körben alkalmazott vasbeton itt valóban művészi formát ölt.
Külön épült meg az építészeti és városrendezési kar épülete, amely magas, 

8 emeletes hasáb, sajátos felületalakítással és naptörőkkel. Áttört és tömör felü-
letek ellentéte a homlokzat, amely előtt mozgalmas vasbeton lemeztetőkkel fe-
dett épületrész húzódik. Az utóbbi épület más hangnemet képvisel, mint a köz-
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ponti  egyetemi  tömbök,  és  sok  vonásában  a  holland  építészet magasházaira 
emlékeztet. Villanueva más, jelentős műveket is alkot.

Az eg yetemi stadion 1952–1953-ban épült. Keretszerkezete az üléssorokat és 
a föléjük hajló előtetőt lendületes, szépvonalú ollóformává fogja Össze. Torroja 
madridi tribün lefedése mellett (ahol nagy fesztávolságú, konzolos héjszerkeze-
tet alkalmazott) ez a második legjelentősebb megoldása e feladatnak. Villanueva 
műve arról győz meg, hogy az erővonalak követése művészi formaadó készség 
és tehetség eseten megragadó esztétikai értéket produkálhat.
A társművészek produkciójából Arp plasztikáit, a mérnök-szobrász Calder 

által készített Auditorium Maximum lefedését és a hazai P. Navarro nagymére-
tű, absztrakt mozaik terelő falát kell megemlítenem, mint amelyek még jobban 
aláhúzzák az építészeti mű vonásait, jelentőségét. A tehetséges képzőművészek 
a közös mű érdekében kitűnően alkalmazkodtak az építész elképzeléséhez és 
ezzel jó példát nyújtottak a művészeti szintézis megteremtésének lehetőségére.
A brazil, mexikói és venezuelai építészet mellett a többi dél- és közép-ameri-

kai nép építészete is magas színvonalú és értékes. Magas átlagszínvonal jellem-
zi például Kuba építészetét is. Ezeknek az országoknak az építészete általában 
vasbeton  építészet,  amely  az  előzőekben  felsorolt  jellegzetességeket mutatja. 
Olyan kiemelkedő, egyetemes jelentőségű építész azonban, mint az eddig fel-
soroltak, ezeken a területeken még nincs. Kuba építészete előtt azonban már 
olyan  lehetőség  nyílik,  amelyben  rövid  idő  alatt  túlszárnyalhatja  a  környező 
országok építészetét.

Afrika és a Távol-Kelet modern építészete

A modern építészet – az új győzelmének szükségszerűsége folytán –, mint az 
építészet fejlődésének egyetlen lehetséges útja, ma már az egész világon elter-
jedt. Újabb és újabb területek jelentkeznek a maguk sajátos, helyi színt, jelleget 
nyert modern építészetével. Az építészet fejlődésének döntő feltétele a gazda-
ság, az ipar, a termelés előrelépése. Az építészet területén is alapvető jelentő-
ségű ezért az a változás, amely a gyarmati népek felszabadulásával, társadalmi 
fejlődésével, az eddig elmaradott, rabságban tartott, gazdaságilag fejletlen né-
pek előre haladásával jár. Afrika és India építészetének hirtelen megindult fej-
lődése előrevetíti azt a döntő változást, amely épp korunkban következik be az 
emberiség életében. Ez a gazdasági-társadalmi haladás vezethet csak az egyre 
rohamosabban növekvő emberiség problémáinak, s ezzel építészeti feladatai-
nak is végleges megoldásához.
A fekete kontinens sajátos társadalmi, gazdasági, éghajlati viszonyai új fel-

adat elé állítják a modern építészetet. A felszabaduló Afrika építészetét eddig 
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a gyarmatosítók, a nép építészetét pedig az ősi hagyomány és kultúra, sőt gyak-
ran  a  nyomor  határozták meg. Az  iparosodás  gyors  fejlődése  új  lehetőséget 
állít  a  szabaddá vált kontinens elé. Az  iskolák és egyetemek  tömeges építése 
bizonyítja, hogy Afrika népei felismerték feladataikat, az előrehaladás útját.
Az elmúlt évtizedekben a jelentős épületeket jóformán kizárólag európaiak, 

főleg franciák és angolok tervezték. Mégis, már az európaiak által megformált 
itteni épületek  is különös helyi  jelleget nyertek az éghajlati adottságok, anya-
gok, gazdasági lehetőségek, igények és a települések, városok sajátos viszonyai 
eredményeképpen.
Afrika északi arab területeinek építészete, bár az európai mediterrán építé-

szethez közel áll, mégis különálló változata a modern építészetnek. Casablanca 
és Algír  azok  az  építészeti  központok,  ahol  egyelőre még  európai  építészek 
működése  révén,  de  már  sajátos  afrikai  építészet  van  kialakulóban. Georges 
Candilis és társai, Wladimir Bodiansky, Henri Piot, és Shadrach Woods casablancai 
többlakásos  lakóépületei  (1952–1954) érdekes példái  az éghajlati  adottságok és 
helyi szokások adottságait figyelembe vevő modern építészetnek. Hans Ewerth 
casablancai családi házainál az egyszerű, fehér formák, üveg és árnyékvető felüle-
tek segítségével ér el magasfokú művészi hatást.
Afrika néger vidékein, a forró égöv alatt még jellegzetesebben átalakul az 

új építészet. A napvédő felületek játéka sokszor az ősi kultúrát idézi, s egyúttal 
új lehetőségek tükrözője. Ernst May Kisumiban épült Aga-Khan iskolája, illetve az 
angol Maxwell Fry és Jane Drew Ibadan-i (Nigéria) eg yetemi épületei egyelőre még 
az európaiak által kialakított afrikai építészetet képviselik, amelyet rövidesen 
felvált Afrika néger népeinek modern építészete.
A gyarmati  elnyomás  alól  nemrég  felszabadult  India  a modern  építészet 

egyik legjelentősebb próbálkozására adott lehetőséget. Punjab állam új fővá-
rosát, Chandigarh-t (1952–) külföldi építészekkel terveztetik és hatalmas erőfe-
szítés, áldozatok árán építik fel. A Himalája közeiében, két folyó közötti fenn-
síkon, pusztaságban terül el a többszázezer lakosú város, amely a szó szoros 
értelmében néhány év alatt nő ki a földből, India szegénysége, a rendelkezésre 
álló  építőanyagok ugyanis  arra kényszerítik  az  építőket, hogy gépek nélkül, 
kevés  és  rosszul  képzett  szakmunkással,  kézzel  vetett  téglából  építsenek  új 
várost. A tervezést eredetileg az amerikai Mayer és Whittlesay kezdte Matthew 
Nowickival  együttműködve.  A pályaudvar  még  Nowicki  tervei  szerint  épült 
meg, hirtelen halála azonban megszakította a tervezést. A folytatásra Le Cor-
busier kap megbízást, aki Pierre Jeanneret, Maxwell Fry és Jane Drew társaságá-
ban új terveket készít.
Az  elmúlt  években  a  vázszerkezet merev  alkalmazásán messze  túljutó Le 

Corbusier  a  vasbeton  építészet  legszebb  alkotásait  valósítja meg Chandigarh-
ban. Az építészet és környezet, táj és hagyomány mély összefüggéseire világit 
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rá. Le Corbusier irányítja az egész város tervezését és maga tervezi középületeit 
(kormányzati negyedét). Nagyszerű új városrész bontakozik itt ki, a titkársági 
épület, kormányzói palota, parlament és „Nyitott kéz” emlékmű együttesében. 
Az elsőnek elkészült Igazságügyi Palota (1952–1956) egyszerű tömbjét rendkí-
vül plasztikus, árnyékvető-fénytörő, geometrikus, helyenként színezett vasbeton 
napvédő rács oldja fel, hogy a befelé lejtő, erősen kiugró héjtető íves vonalával és 
a felnyitott bejárati rész ívelt vasbeton falaival alkosson kontrasztot. Az éghajlati 
adottságok – a külső és belső tér szabad összefüggése, a természethez közelálló 
élet  figyelembevétele  –  lépcsők  helyett  lejtők,  haránt  vasbeton-szerkezet,  sok 
fény és árnyék az alakítás elemei. Az anyagok, a vasbeton nagyvonalú, nyersfe-
lületű alkalmazása, a felületi textúrák természetes megjelenése a hatás eszközei.
A Le Corbusier  tervezte politikai központ,  a kapitólium,  a hálós-raszteres, 

majdnem négyzet alaprajzú város fölött helyezkedik el. A zöldbe ágyazott la-
kóterületek  szomszédsági  egységeket  alkotnak.  A kereskedelmi  és  kulturális 
központ  a város közepén  szintén zöld  területbe  ágyazódik.  Itt  van  az üzleti 
negyed,  a  könyvtár, múzeum és  színház. Keletről  csatlakozik  a  városhoz  az 
iparterület, a vasútvonal és a pályaudvar. Le Corbusier a modern városalakítás 
egyik  legjobb  példáját  produkálta  várostervével. Az  egész  várost  a Modulor 
rendszerében tervezi, új emberi aránytörvények térbeli összefüggéseit teremti 
meg városi méretben. Figyelemreméltó a közlekedés gondos elemzése és szét-
választása. Az  átmenő  gyorsforgalmat,  a  belső  gyorsforgalmat,  a  különböző 
közlekedési eszközök forgalmát és a gyalogjárókat hétféle úttípus szerint tagol-
ja és választja szét.
Le Corbusier mellett a társtervezők is kitűnő épületeket produkálnak. Pi-

erre Jeanneret miniszteri lakóházai, Chaudri Műszaki Iskolája, és különösen a meg-
lepően olcsó és egyszerű lakóházak, a Fry és Drew által tervezett sorházak mind 
egységes színvonalat, magas építészeti értéket képviselnek. A város még épül, 
a Kapitólium területét most rendezik. Tényleges hatása azonban már lemérhe-
tő, sikere a modern gondolkodás, az új építészeti szemlélet eredménye.
Le Corbusier más megbízásokat is teljesít Indiában. Ahmedabadban múzeu-

mot és két villát épít. A két villa, különösen a Villa Sarabhai (1955) nyersbeton 
felületeit színezéssel tagolja. Erős plasztikai hatás, fény-árnyék játék utal Perret 
gondolatára, amely Le Corbusier műveit jellemzi: „Az építészet a tömegek és 
szerkezetek játéka a fényben”. A vasbetont a belsőben egyszerű anyagok, tégla, 
meszelés  és  fekete madagaszkári  kőpadló  egészíti  ki,  dekoratívvá  emelve  az 
egyszerű  anyagok hatását. A nyílások,  falak Modulor-rendszerű osztása  geo-
metrikus keménysége ellenére feloldja a felületeket. E két villa tanulságait ösz-
szegezi azután Le Corbusier Párizs mellett Neuillyben, a Jaoul-házak építésénél 
(1954–1956).
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Hasonló jellegzetességekkel emelkedik ki Ahmedabadban a Gyapotszövők Szöt-
vetségének Székháza  (1956–1954),  ahol  újra megjelenik  a  vasbeton  fény-árnyék 
játék, az új építészeti elemek tiszta és logikus érvényesülése. Az építészet belső 
törvényszerűségeiből fakadó alkotás ez, a vasbeton építészet – a XX. század új 
építészete – egyik legszebb példája.
A modern  építészet  legsajátosabb  változata  a  második  világháború  után 

Japánban  fejlődött  ki.  Japán  történelmi  tradíciói,  gazdasági  viszonyai,  törté-
neti-társadalmi  szerkezete,  szokásai  és hagyományai,  valamint  az  éghajlat  és 
a földrajzi  táj,  a  rendelkezésre  álló  építőanyagok  és  a  természeti  csapások  – 
a földrengésveszély – állandó jelenléte e fejlődés fő tényezői. Mindez alapvető-
en meghatározza a modern japán építészetet. A modern építészeti szemlélet és 
alkotó módszer is jellegzetesen átalakul a japán építészek műveiben, sőt ez az 
átalakult szemlélet már visszahat Amerikára és Európára is.
A társadalomban felhalmozódott ellentmondások tükre a Japánban kiala-

kult városok – a japán építészet – képe. A fából és bambusznádból épült lakó-
házak kaotikus tömege, és a japán építészet legújabb törekvései között feszülő 
ellentét,  (hiszen már Wright  tokiói  Imperial Hotelje  is  elavult  és  lebontásra 
vár modern környezetében) a régi és az új, a hagyományos és a modern, az ősi 
Japán és a befogadott, a kívülről jött ellentéte e sokrétű, bonyolult ellentmon-
dásosság kifejezői.
A történeti és vallási viszonyok következtében a japán építészet sokáig a kí-

nai hatás alatt állt. A japán történeti építészetben kialakuló sajátos jellegzetes-
ségek  (amelyek már  a Kyoto-i Katsura-palotánál (1589–1643) megtalálhatók):  az 
egyszerű, tiszta és logikus formálási mód, a faváz-szerkezet, a gyékények által 
meghatározott modulrendszer, a külső és belső tér, a ház és a kert, a táj és a ter-
mészet  bensőséges  kapcsolata,  a  természetes  anyagok  kedvelése,  az  anyagok 
tiszta, torzítás nélküli felhasználása, az egyszerű textúrák, a terek áttekinthető-
sége, vagy a természetes eszközök művészivé emelése jelentős hatással voltak 
a megújuló építészeti gondolkodásra.
A hagyományos japán építészet tiszta formálása ezért a modern építészeti 

gondolkodás egyik ősi gyökere. Ez talán még Jelentősebb tény, mint a Japán 
grafika hatása  a modern művészetre. A japán építészet  átformálódása,  a  ter-
melési  folyamat korszerűvé válása,  a nagyipari  építési mód elterjedése mégis 
a  fejlett  kapitalista  államok  hatásának  eredménye.  Japánban  1868-ban  indul 
meg az átalakulás, szűnik meg végleg az elzárkózás az  idegenek elől (az első 
idegen hajók 1854-ben kötöttek ki), s a bekövetkező társadalmi változások, az 
iparosodás eredményeinek átvétele egyre gyorsuló folyamatot eredményez. Az 
európai és amerikai építészet eredményeinek, módszereinek utánzása és a Ja-
pán hagyomány értékeitől való elszakadás jellemzi az első építészeti periódust, 
a nyugati technikájú építés elterjedését, amely itt is az eklektika elterjedéséhez 
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vezet. A nagyobb  feladatoknál  az  európai  építészet  utánzása  –  a  lakóháznál 
a hagyományos építésmód tovább élése – következtében lassan következik be, 
elsősorban külföldi ösztönzésre és az új technika kényszerítő ereje folytán az 
építészet modernné formálódása. Jelentős tényező ebben a vasbeton építés el-
terjedése is: a földrengés sújtotta vidék a bambusznád és fa helyett gyorsan tér 
át a vasbeton építésre.
A kívülről jött építészeti hatás részben közvetlen (jelentős amerikai és eu-

rópai építészek is építenek itt), másrészt közvetett: Európában és Amerikában 
tanult japán építészek tevékenységén keresztül érvényesül. Az első jelentős ese-
mény Frank Lloyd Wright  tokiói  szállodája,  az  Imperial Hotel  felépítése  (1915–
1922). Ez az épület Wright első periódusához tartozik, amikor még amerikai 
műveiben  is  felismerhetőek  korábbi  távolkeleti  utazásának  benyomásai.  Az 
Imperial Hotel  tehát még  csal:  a  hagyomány  kőbe,  téglába  és  betonba  való 
átültetése.
A húszas évek végétől Wright mellett Le Corbusier, Walter Gropius és a Bau-

haus, Bruno Taut és az amerikai Antonin Raymond van jelentős hatással a ja-
pán építészetre. Le Corbusier irodájában dolgozik és tanul a harmincas években 
Junzō Sakakura és Kunio Maekawa . Az utóbbi később Antonin Raymondnál 
dolgozik.  Bunzo Yamagucsi Walter Gropius  tanítványa.  Le Corbusier múze-
umot épít –  tanítványaival közösen –  Japánban az ötvenes években  (Modern 
Művészeti Múzeum, Tokió, 1957; Le Corbusier, J. Sakakura, K. Maekawa  és T. 
Yoshizaka). A Japánban legtöbb épületet építő külföldi építész Antonin Raysond, 
aki néhány publikációja révén is a modern japán törekvéseket támogatja.
A modern  építészet  hazai,  japán  kezdeményezői  közül  Sutemi Horigucsi 

(1895–1984)  a  legjelentősebbek.  Tokiói  egyetemi  tanulmányai  után  a  húszas 
évek  elején  alakítja meg  a  „Bunriha Kenchiku Kai”  építészcsoportot,  amely 
összefogja a modern japán törekvéseket. Európai tanulmányútja után építi fel 
a  tokiói Kikkawa házat (1930), az első vasbetonvázas  japán  lakóházat, amely 
előbbi műveinél  is  továbblépést  jelent. Ez az épület azonban még ugyanúgy, 
mint Bunzo Jamagucsi (1902–1978) tokiói Fogászati Iskolája (1934), a helyi színek 
ellenére a Bauhaus közvetlen hatását bizonyítja, nem alakul még ki az a sajátos 
japán jelleg, amely a második világháború utáni építészetet jellemzi.
Az építészet változása, hagyományhoz kötöttsége és ugyanakkor az új tö-

rekvések jelentkezése, az átalakulás, a múlt és a jelen sokrétű és bonyolult ösz-
szefonódása legjellegzetesebben a családi lakóházépítésen figyelhető meg. Az 
utóbbi évtizedben épült lakóházak között is találunk hagyományos, megemelt 
padlójú, kislejtésű nyeregtetővel fedett, verandás, jellegzetes faházat (ilyen pl. 
Kunizo Sohara Kamakurában épített családi háza, 1954-ből) és ugyanakkor alulról 
látható vasszerkezetű tetővel és kívül-belül nyerstégla-fallal épült, a japán ha-
gyománytól  teljesen  elszakadó  lakóépület  is, mint Kenji Hirose tokiói lakóháza 
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1953-ból. E két szélsőséges magatartást tükröző szemlélet között az új és régi 
formák legváltozatosabb keveredésével találkozunk. Kiyoshi Seike tokiói lakóháS-
zán (1951) a hagyományos elemek a korszerűen megoldott szerkezeti részletek 
ellenére is túlsúlyban vannak. Az Iwao Yamawaki és Bauhaus-ban tanult felesé-
ge által tervezett tokiói lakóház (1952) részleteinél a modern szerkezetek, szer-
kesztési elvek már hangsúlyosabban jelentkeznek. Érdekes rokonság van Kunio 
Maekawa  tokiói – egy francia újságíró számára épített – fa lakóháza és Antonin 
Raymond Solomon-féle tokiói lakóháza között  (mindkettő  1953-ban  épült).  E  két 
épületnél  a  hagyományos  külső  forma  konzekvens,  korszerű  faépítészetként 
jelentkezik  a  belső  terekben. A japán hagyomány még Kenzo Tange 1954-ben 
épített tokiói családi házánál is meghatározóan jelentkezik. A faház hagyományos 
faszerkezettel,  gyékénypadlóval  és  hagyományos  –  igen  kevés  –  bútorzattal 
épül. Érdekes japán sajátság a külső és belső tér bensőséges, szoros kapcsolata, 
amely az egyik oldalon a végigfutó veranda felé teljes tolóüveg-falas megnyitás-
ban, a másik oldalon pedig a homlokzati üvegfalnál végigfutó író-olvasó pult 
elhelyezésében,  kifelé  fordulásban  jelentkezik. Ezzel  a  lakóház  intim  terei  is 
a természetbe, a kertbe kapcsolódnak.
A hagyományos lakóházforma és ennek változatai mellett az utóbbi idők-

ben a szerkezetek korszerű megfogalmazása (például az erősen osztott üvegfa-
lak helyett egységes üvegmezők alkalmazása) révén – a legsikerültebb példája 
erre Yoshinobu Ashihara  (1918–2003) M. Yamasaki részére épített tokiói villája, 
amelyen Marcel Breuer hatása is érezhető – a faházaknái is átalakulás tapasz-
talható. Ez a kísérletezés egyeseket az itt azelőtt nem szokásos magastetős, be-
épített tetőterű lakóházakhoz (jó példa ezekre Tsutomu Ikuta néhány lakóháza) 
vagy a teljesen új szerkezeti rendszerrel, például lapostetővel kialakított (néhol 
már szinte vasbetonházat utánzó) lakóházépítéshez vezet.
A vasbeton alkalmazásával (a földrengés elleni vázrendszer a kis lakóházak-

nál érdekes kialakítást eredményez) a japán lakóházépítés szükségszerűen sza-
kít a hagyományos fa formálásmóddal, a részletekben azonban itt is jelentkezik 
az a sajátos jelleg, amely a szokások, életmód – a környezettel szemben támasz-
tott igény – természetes következménye. Ez a jelenség egyébként a lakóházak 
többnyire hagyományos, és csak ritkán a nyugati szokások szerint alakított bú-
torzatán talán még világosabban felismerhető.
A modern japán építészet sajátossága és jelentősége azonban nem a kis fel-

adatokban, a családiház építésnél, hanem a vasbetonépítés, a nagy építkezések 
során bontakozik ki igazán. A japán építészet ma elsősorban jelentős középüle-
teivel hat a világ építészetére. Ennek a japán vasbetonépítésnek jellegzetessége 
a  Le Corbusier-vel  való  szellemi  rokonság,  a  plasztikus,  erőt  sugárzó,  fény- 
árnyék kontrasztra alapozott formálás, amely azonban itt még a faformák emlé-
két is idézi. Ez különösen az egyenes vonalak uralma révén, gerendák, pillérek 
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önálló, plasztikus, konzolszerű alakításában, a nyers vasbeton felületek zsalu-
zással  kialakított  textúrájának különleges  felhasználásában,  a  zárt  és nyitott, 
nehéz vasbetonfelületek játékában, tagolásában, mozgatásiban jelentkezik. Jel-
lemző sajátosság a földrengések következtében szükséges magas, nagy inertiájú 
gerendák, keretszerkezetek alkalmazása, amely a fa formákra is – természete-
sen – emlékeztet.
Ez a japán vasbeton formálás azonban Mies van der Rohe egyszerűségével 

és nagyvonalúságával is kapcsolódik, és a formai gazdagság, játékosság ellenére 
is  önuralomról,  és  tiszta,  racionális  logikáról  tanúskodik. Ezek  a  japán  sajá-
tosságok elsősorban a három legjelentősebb japán építesz, Sakakura, Tange és 
Maekawa műveiben – egyéniségük szerint más és más formában, változatban 
– jelentkeznek.

Junzō Sakakura (1901–1969) Le Corbusier tanítványa, már az 1937. évi pá-
rizsi  világkiállítás  japán  pavilonjánál  képes  arra,  hogy  a  hatalmas  lejtőkkel 
kapcsolt  terekkel,  a  könnyű,  mozgalmas,  acélváz-adta  elrendezéssel,  áttört 
homlokzati  rácsaival  új  gondolatokkal,  jelentkezzen  az  európai  építészetben. 
Az  1951-ben  épített  Kamakura-i Modern Művészetek Múzeuma  lábakra  állított 
(egyik  oldalán  tóban  álló),  felül  tömör  tömegével,  ragyogó  belső  tereivel, 
kristálytiszta alakításával, a modern  japán építészet egyik remekműve. Ez az 
egyszerű,  szűkszavú  és mégis  kifejező  formálás  a  japán hagyományok  teljes 
értékű folytatása és a modern gondolkodás példája.
Későbbi művei  közül Tako Okamoto  festőművész  lakóháza  (Tokió,  1954) 

emelkedik  ki  és  érdekes  rokonságban  van  Le Corbusier  indiai  lakóházaival. 
A ház  kertjében  a  hagyományos  japán  kertművészet  és  a modern művészet 
eszközeivel formált részletek Sakakura sokoldalú tehetségét bizonyítják. Előző 
műveinél hidegebb, racionálisabb szellemű, Tange épületeivel sok hasonlósá-
got mutat a japán selyemipar tokiói irodaháza. Az erőteljes, súlyos vázszerkezet kö-
zeit nagyvonalú, kevésosztású, hátrahúzott üvegfalakkal zárja le. A nyersbeton 
felületek textúrája egyszerű és nem olyan hangsúlyozott azonban, mint Tange 
vagy Maekawa  műveiben. Egyik legutóbbi műve az Ueno-parkban épült polgári és 
kulturális köz pont. A konoid héjtetővel fedett kisméretű középület finom részle-
teivel, meleg emberségével, a természetes és mesterséges elemek összehango-
lásával (amilyen a lépcső alá a kertből az előcsarnokba bevezetett vízmedence) 
az anyagok és a szerkesztés mesterének, a japán hagyomány értékeit megőrző 
építésznek mutatja Sakakurát. Ezek a tulajdonságok emelik egyúttal jelentőssé 
a világ építészete számára is működését.
A modern japán építészet legkiemelkedőbb alakja Kenzo Tange (1913–2005). 

Tange az ötvenes évek elején tűnik fel, 1950-ben építi fel első önálló épületét, 
s  alig  egy  évtized  alatt  a modern  építészet  legjelentősebb mesterei  közé  tar-
tozik. A japán építészet elsősorban Tange művein keresztül hat Európára és 
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Amerikára. Különös alkotó érzék, formakészség, a feladatokban rejlő lehetősé-
gek felismerésére való hajlandóság elmélyült gondolkodásmóddal, az építészet, 
a társadalmi feladat, a kor problémáinak megértésével párosul egyéniségében. 
Tokiói egyetemi évei után Maekawa irodájában dolgozik, neve pályázatokon – 
három első díjat nyer egymás után – válik ismertté. Az ötvenes évek végén egy 
évig Amerikában tanít, míg jelenleg a Tokiói Egyetem professzora.
Világhírét  a Hirosimai Békeköz pont (1950–1955)  felépítésének  köszönheti. 

A földig  rombolt  város  központjában,  folyó  által  körülölelt  szigeten  fekszik 
az együttes, amely határozott és kemény egyszerűségével a pusztulásból való 
kiemelkedést,  a  béke,  az  alkotás  gondolatát  hirdeti. A hídon megközelíthető 
együttes szimmetrikus elrendezését a két oldalépület egymástól eltérő kialakí-
tása oldja fel. Az együttes középpontját a lábakra állított emlékmúzeum rend-
kívül  egyszerű,  felül  is  átlátszó,  áttetsző  tömege  és  a múzeummal  szemben 
elhelyezett végtelenül egyszerű  ívformával, nyers betonból és kavicsmezőből 
kialakított emlékmű és a kettő között húzódó park képezi. Az együttest a mú-
zeumot közrefogó auditórium és szálló-épület, és a vele szemben fekvő közös-
ségi központ egészíti ki. E két épület egyszerű vasbetonváz architektúra, nyers-
beton felületekkel, amely a vázrendszer tagolása, párkányai – a csak fogódzóból 
álló, ritkán alátámasztott vasbeton korlát osztása és arányai – révén mégis a fa 
formákra, az ősi japán faépítészetre emlékeztet.
Szerepet  játszik  ebben  természetesen  az  a  szerkezeti  szempont  is,  amely 

a földrengésekkel szemben való állékonyság miatt megköveteli a magas, karcsú 
keresztmetszetű, merevgerendás szerkezeteket, de kétségtelenül felismerhető a 
hagyományanyag megbecsülése, tudatos, asszociatív felhasználása is. Tange a vas-
betonépítés legnagyobb mesterei közé tartozik. Messzemenően tudatos, átgon-
dolt szerkesztési módjában a hagyományelemek sem szándék nélkül, véletlenül, 
öntudatlanul kerülnek alkalmazásra. E műnél kétségtelenül a  japán sajátosság, 
az ősi hagyomány és erény, az emberi egyszerűség, szerénység és határozottság 
jelképes  felidézése,  kifejezése  az  alkotó  célja. Ez  a megkapóan  egyszerű  köz-
vetlenség az egyetlen belső teret alkotó, felemelt múzeumépület kialakításában 
is érvényesül. Tange az építészet szűkszavú nyelvén a legelemibb eszközökkel, 
nyers, tiszta kifejezési formákkal és mély őszinteséggel – a legmodernebb, mégis 
a hagyományhoz szervesen kapcsolódó eszközökkel – idézi fel a japán nép meg-
rendítő tragédiáját; mégis bizakodást, az emberi jövőben való bizalmat fejez ki 
ez a természettel olyan egyszerű formákkal szembefeszülő – a háttérben húzódó 
hegyekkel és a sziget sík parkjával kontrasztot alkotó – együttes.
Tange tehát a japán hagyomány és a modern alkotó módszer tudatos szinté-

zisét teremti meg. A tangei gondolat ereje, hatása ebben rejlik. Fellépése az idő-
sebb és a fiatalabb japán nemzedékre egyaránt nagy befolyással van és a modern 
japán építészet jellegzetességei elsősorban az ő munkái nyomán alakulnak ki.
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Hirosimában g yermekkönyvtárat (1954)  is  épít,  A kör  alaprajzú,  üvegfalú 
könyvtárépület  a  hozzá  csatlakozó  kiegészítő  helyiségek  egyszerű  tömbjével 
a kristályszerű formálás, az egyszerű alapgondolat szépségének egyik legjobb 
építészeti példája. E műnél Tange a vasbetonon túl, az acél és üveg nagyszerű 
szerkesztőjének is mutatkozik.
Tange néhány év alatt kitűnő középületek egész sorát építi fel. Tanácsházat 

épít Shimizuban  (1954), Kurayoshiban  (1956) és Tokióban  (1957). A két előző ki-
sebb épület után a tokiói irodaház és kereskedelmi központ hatalmas tömbje 
új színt, a nagyobb feladatnál érvényesülő másféle álláspontot képvisel. A to-
kiói tanácsház napvédő rácsán, a homlokzati raszter kialakításában egy idegen 
eredetű szerkesztési gondolatot formál sajátosan egyénivé és japánná. A belső 
kialakítás, mint minden művében,  egyszerű,  nagyvonalú  és  tiszta. A Kagawa 
elöljáróság Takamatsuban (1958) egyike legérdekesebb középületeinek. A lábak-
ra állított, fekvő alakú tanácstermi tömb mögött emelkedik az irodák magas, 
négyzetalaprajzú, erősen plasztikus tornya, amely a japán kertépítés eszközei-
vel (kavics és kőburkolat, vízmedence, szobrokként beállított, érdekes formájú 
szikladarabok) kialakított,  félig határolt udvar  felől még  jellegzetesebben ér-
vényesül.  A körülfutó,  konzolosan  kiugró,  erősen  hangsúlyozott  teraszokat 
ugyanis  keskeny,  magas  konzolgerendák  hordják  és  padlószerűen  formált, 
a födémmel együtt érvényesülő , azzal azonos magasságú korlátgerendák ha-
tárolják,  amelyeket  ritka  osztásban  elhelyezett,  áttört  rácsok  tartanak,  emel-
nek a födém fölé. Ez a felnyitott, szinte brutálisan kemény, fény-árnyék játékra 
alapozott kialakítás, bár a  fa formálásmódra erősen emlékeztet,  itt  Japánban 
– amint már említettem – szerkezetileg  indokolt. A tetőfelépítmény,  tetőkert 
részleteinél egyébként a vasbeton formák Le Corbusier szerkesztési módszerei-
vel is rokon vonásokat mutatnak, Tange önállósága, egyéniségének ereje mégis 
vitathatatlan.
1960-ban építi Tange a kurashiki tanácsházat, amely eddigi műveitől sok vo-

násában eltér. A homlokzati nyílások itt megtörik a felületet, a tömeg- és hom-
lokzatalakítás zárt, a teherhordó szerkezet súlyos és nehézkes. Az épület bizo-
nyos mértékig Le Corbusier chandigarh-i műveire emlékeztet. A belső terek és 
homlokzatok nyersbeton felületalakítása érdekes, a falak felületét kiugrások és 
visszalépések oldják fel, amelyeket a nyílásosztás és a zsaluzat textúrája még to-
vább hangsúlyoz. A markáns belső terek egyes részleteinél azonban dekoratív 
törekvés is megjelenik. Ez a dekorativitásra törekvés két másik művében, ame-
lyek ehhez hasonló szerkesztési elvből születtek, még fokozottabban jelentke-
zik. A Bisai-ban épülő Sumi emlékcsarnok külső, zárt homlokzatán jelennek meg 
kisebb  dekoratív  elemek,  (nyíláskeret,  vízköpők,  stb.)  amelyek  a  sima,  fehér 
homlokzaton árnyékhatásukkal furcsa kontrasztot teremtenek. Lehet, hogy itt 
a munkatársak (Kazuo Kimura, H. Saito és Takae Shoji) hatása is érvényesül az 



 

92

egyébként színvonalas, kissé azonban formai hatáskeresést tükröző együttes-
ben. Hasonló dekorativitásra törekvés érezhető, ha mértéktartóbban is, a tokiói 
Sogetsu Művészeti Központ (1957) részleteiben is. A négy pilléren álló épüle-
tet hatalmas kettős – két végükön konzolos – vasbetongerendák hordják. Az 
épület plasztikus hatását a tetőfelépítmények, és a homlokzatot megosztó ke-
rámia-burkolat (amely a belső térbe is befordul) tovább fokozzák. A művészeti 
kiállítások célját szolgáló épület belső tereinek kialakítása hallatlanul egyszerű 
és szűkszavú, intim hatású és őszinte, mégis nagyvonalú és egységes.

A Tsuda kollégium könyvtárépülete Tokióban ismét egyszerűségével, nyugodt és 
kevés elemet tartalmazó modern formálásával, nagy üvegfelületeivel és a belső 
terek tisztaságával, finom alakításával tűnik ki.
Tange két  gyűlésterme  szellemes  szerkesztésével  szerkezetileg  is  jelentős. 

A függőtetők alkalmazása során a peremtartók és alátámasztásuk alapjától és 
formálásától függően változatos tér- és tömegformák adódnak. A Shizuokaban 
épített  gyűléstermet Tange négyszög  alaprajzzal  szerkeszti,  és  a  puritán  for-
mát lamellaszerü, sűrű vasbetonpillérekkel osztja, amelyek a peremtartó terhet 
viselik. A páratlan egyszerűség erőt és nyugalmat sugároz. A belső térformát 
logikusan használja fel a nézőtér kialakítására és csak az előadói emelvény fe-
lett alkalmaz akusztikai célú burkolatot. A másik, Matsuyama-ban épült csarnok 
hengertestből  trapézformába megy át,  fölötte  lapos, csak a köralakú világító 
nyílásokkal  áttört héjkupola  feszül. A külső és belső  forma szerves egységet 
alkot és megkapóan egyszerű.
Tange sokoldalú gondolkodását, éleslátását és a társadalom égető kérdései 

iránt  való  érdeklődését  az  a  nagyszerű  városépítési  elképzelés  is  bizonyítja, 
amelyet Tokió városrendezési tervében dolgozott ki. Az inspiráló gondolatok között 
kétségtelenül  Le  Corbusier  városépítési  eszméi  a  döntőek,  Tange  azonban 
még tovább jut, mint ő és e tervében már a XXI. század városát veti papírra, 
teremti meg gondolatban. Az öböl beépítésére vonatkozó, ma még technikailag 
nehezen  megvalósítható  elképzelés,  a  régi  házformát  messze  maga  mögött 
hagyó  lakóegységek,  a  közlekedés,  és  a  központok  előremutató,  nagyhatású 
terve  csak  egy  magasabb  rendű,  a  technikát  nem  az  ember  elpusztítására, 
hanem  szolgálatára  rendelő  új  társadalomban  valósítható  meg.  A kérdés 
felvetése Tange által az adott körülmények ellenére mégis jogos és időszerű és 
a társadalom fejlődésében, előrehaladásában, magára találásában rendületlenül 
bízó hitét sugározza.
Az  alapvető  társadalmi  kérdés,  a  lakásépítés  jövőbe  mutató  megoldását 

szolgálja  az  a  lakóegységre  vonatkozó  tanulmányterve  is,  amelyet  amerikai 
tanítványaival  dolgozott  ki  25 000  lakos  elhelyezésére. Ez  a  lakóegység már 
sokkal merészebb, nagyvonalúbb, mint Le Corbusier Unitéi, az emberi történet 
új, magasabb rendű lépcsőfokát jelzi. Ezek a tervek valóban korunk színvona-
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lát, a jövő kérdéseinek reális felvetését képviselik és olyan korszerű építészeti 
magatartásra, gondolkodásmódra utalnak,  amely a  jövő építészetének alapját 
képezheti.
A japán  városrendezésben  az  utóbbi  években  felmerülő  nagyvonalú  és 

előremutató  gondolatok  egyébként  nemcsak  Tange  hatásának  tudhatók  be. 
A Louis Kahn ideális várostervében felvetett elvekhez hasonlóak alapján több 
nagyvonalú elképzelés születik, és Noriaki Kurokawa városrendezési terveiben 
egyelőre a  japánok jutnak legmesszebbre a  jövő városára vonatkozó elképze-
lésekben.  Ilyen például  a Kasumigaura  tóra  építendő  szigetváros terve;  amelyben 
a lakóegységek háromágú csillagmotívumainak egymás fölött, szintenként el-
csúsztatott tömege új építészeti áramlatot, új szerkesztési módok keresését és 
követését  indította  el  épp  a  közelmúltban. Ez  az  a  gondolkodásmód,  amely 
az építészet  további alakulására  jelenleg a  legnagyobb hatású. Ez a szemlélet 
olyan oldódást képvisel a modern építészetben, amely az építészet már régen 
megindult  kitágulásához,  a  környezet,  az  emberi  társadalom  természeti  kör-
nyezetének emberi – tudatos – kialakításához, átformálásához vezet, előrevetíti 
a marxi  értelemben  vett  „második  természet”  új  történelmi  fokának  képét, 
lehetőségeinek és határainak távlatait, az osztálynélküli társadalom építészetét.

Kunio Maekawa (1905–1986) különös alkotói egyénisége többoldalú hatás alatt 
alakult ki. Le Corbusier, majd Antonin Raymond műtermében dolgozik a har-
mincas évek elején, sőt Sakakurával és Yoshizakával együtt még Le Corbusier 
tokiói Művészeti Múzeumának munkáiban is részt vesz. A már előző évtizedek-
ben, különböző épületeinél is jelentkező egyéni sajátosságok a múzeummal közös 
együttest alkotó – a tokiói Ueno-parkban épült – kulturális központ együttesében 
a teljesen érett, a japán építészeten belül is új szint, egyéni szemléletet képviselő 
alkotót  tükrözik. Az építészet  társadalmi feladatáról, a kor égető problémáiról 
vallott gondolatai a formálás, a mű megfogalmazása során is kifejezésre jutnak. 
Maekawa  az  ember  céljait  szolgáló  technikai  (építészeti,  közlekedési  stb.) 
eszközök  magasfokúan  tudatos  kialakítására  törekszik.  A kulturális  központ 
egyes  részleteinél  a  vasbeton,  a  vas-üveg,  a  padlóburkoló  anyagok,  vagy  akár 
a lámpák formáiban rendkívül kulturált, sajátosan japán, egyéni, és határozottan, 
jellegzetesen modern, játékos és változatos, együttes hatásában mégis egységes és 
nagyvonalú szemlélet, alkotó módszer ismerhető fel.
Maekawa nemcsak a japán hagyomány, hanem a modern építészet és képző-

művészet tanulságait is érvényesíti koncepciójában. Egyéni gondolkodásmódja 
azonban új eszközöket, új formákat teremt. A hatalmas párkány, amely a tető-
kert korlátját képezi (textúrája, hálós osztása és helyenkénti áttörtsége ellenére), 
egységbe fogja a külső tömegformát, határozottá teszi a bonyolult tetőfelépít-
ményben – a sokféle rendeltetésű belső tér kötetlen formálása következtében 
mozgalmas külső formában – jelentkező tömegalakítást. A homlokzat, a belső 
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terek, a változatos részletek biztos kezű és gazdag fantáziájú – a nyers vasbe-
tonfelületeket belső térben is bátran alkalmazó, érdekes művészi hatást produ-
káló – alkotónak mutatják Maekawát.
Kísérletező készsége,  kifejezést,  újat  kereső  egyénisége minden művében 

másképp nyilatkozik meg. Néha  kétségtelenül  furcsa  és  szokatlan –  sokszor 
inkább  csak  formakísérletnek  ható  – megoldásokat  is  produkál.  Különösen 
jellemző erre a magatartásra a tokiói Gakushuin Eg yetem új épületegyüttese. Az 
adminisztrációs tömb és a humán tudományok karának racionális, egyszerű és 
nyugodt, erősen plasztikus, fény- és árnyékjátékra alapozott vasbeton formál 
között élénk ellentmondást kelt az auditórium aszimmetrikus, gúlaalakú tömb-
je,  amely  az  európai  számára  a  piramisok  közvetlen  asszociációját  idézi  fel. 
A zárt piramistömböt csak fent, a csúcs alatt egy áttöréssel és alul – két oldalán 
– egy-egy üvegfelülettel nyitja fel. A felső részén hálósan osztott, előregyártott 
lapokkal burkolt piramis alsó, tömör, erődszerű vasbeton lábazata vízmedencé-
ben áll. Az átlósan berendezett terem jó funkcionális kialakítása és megvilágí-
tása ellenére sem meggyőző, formai, erőszakolt ötletnek hat, a lábazat nehézkes 
kialakítása pedig már Mendelssohn vasbeton formalizmusára emlékeztet.
A másik  Maekawa-mű,  amelyben  a  formai  törekvések  túlsúlyra  jutnak, 

a fukushimai kulturális köz pont épületegyüttese (1958). Az előadóterem oldalfa-
lait  függőlegesen  redőzött  vasbetonlemezekből  formálja,  amelyet még  két,  a 
csatlakozó, lábon álló előcsarnokszárny födéméinek magasságában vezetett – 
a lemezen hol belülre, hol kívülre kerülő – vasbeton koszorú is merevít, gaz-
dagít. A játékos hatású oldalfalat – amelyet belülről akusztikai burkolat borít 
– hullám zó vonalú vasbeton héjlemezzel fedi. Ez a héj azonban a belső térala-
kításban nem jelentkezik, akusztikai burkolat takarja és így a művet ellentmon-
dásossá teszi, meggyőző erejétől megfosztja.
Maekawa  további művei,  így  a yokohamai hangversenyterem és könyvtár (1955) 

vagy a Harumi Apartmanház Tokióban (1957) magas színvonalú és érdekes épü-
letek. Az utóbbi középmagas lakóház a vasbeton többlakásos házak egyik leg-
eredetibb és legérdekesebb, robusztus kifejezőerejű példája, amely itt, Japánban 
–  a földrengések által veszélyeztetett országban – valóságos erőt és biztonságot 
sugároz.

Setagaya közösségi köz pontja Tokióban (1959), amely a Nervi által az UNESCO-
palotánál megfogalmazott  redőzött  vasbetonfal  gondolatát  talán még maga-
sabb színvonalon – és különösen külső hatásában az előbbitől meggyőzőbben 
– valósítja meg, művészi érzékét, de ugyanakkor a különböző hatásokra való 
érzékeny reagálást is bizonyítja. Ez azonban nem csökkenti sajátos egyénisége 
értékét, és művei varázsát.
Az előzőek mellett is meg kell legalább említenem még néhány japán építész 

nevét. Hideo Kosaka a japán postaügyi minisztérium tervezőirodájának vezető-
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je. Művei sorából talán a legjelentősebb a Kyoto-ban épült postatakarékpénztár. 
A vasbeton,  acél  és üveg  irodaház korszerűvé  formált  japáni  jelleget  és  erős 
amerikai (Mies van der Rohe) hatást tükröz magas színvonalon. Tiszta és egy-
szerű mű, és ezért hatásos a nagoya-i Aichi kultúrköz pont (1959) és az ugyanott 
épült másik postatakarékpénztár  épülete  is. Mindkettő  az  előzőhöz hasonló 
jellegzetességeivel tűnik ki,

Togo Murano (1891–1984)  a modern  japán  építészet  úttörői  közé  tartozik. 
Egységes homlokzatú áruházai (az első modern japán épületek egyike az osakai 
Sogoh áruház 1935-ből), és a yonaga-i Városi csarnok robusztus tömbje, a bejárati 
rész  fölött  előre  lendülő  hatalmas,  konzolos  előadóterem-rész  teszi  ismertté 
nevét. Utánozhatatlan finomsággal használ fel – a japán grafika és képzőmű-
vészet legjobb példáinak színvonalán – régi és új eszközöket, például lefestett, 
vagy nyersen hagyott téglafalat, élő fát, képzőművészeti alkotást, világítási ef-
fektusokat épületeinél.

Masachika Murata (1903–1987) a tokiói úszócsarnok, Motoo Take pedig a nagasaki 
Vízélettani köz pont tervezője. A már említett Yoshinobu Ashinara lakóházak, szál-
lók, klubházak – például a matsuhama-i klubház – finomkezű alkotója. Talán az 
ő munkáiban a legerősebb a külső hatás, az európai, illetve amerikai (Breuer) 
befolyás.  Szerkezeti  gondolkodásmódja  is  (a  könnyed  korlátok,  kevésosztású 
üvegfalak, üvegajtók stb.) Breuerrel rokon.
Az említettek mellett azonban még jónéhány tehetséges japán építész ne-

vét, műveit sorolhatnám fel. A tehetségben gazdag modern japán építészetet, 
a nagy alkotók működésén túl, épp ez emeli jelentőssé.
A japán építészet különleges helyet és szerepet tölt be a modern építészet 

legújabb  fejlődésében.  Olyan  területen  bizonyult  be  a  modern  szemlélet,  a 
modern alkotó módszerek alkalmazásának sikere, az építészet megújításában 
egyedül  járható  volta,  amely  gazdaságában,  történetében,  kultúrájában  egy-
aránt távol áll a modern építészet európai és amerikai bölcsőjétől. A modern 
japán építészet kibontakozása a társadalom fejlődési törvényszerűségeinek ter-
mészetes eredménye és az emberi kultúra egyetemes fejlődésének – ezen belül 
az építészeti haladás szükségszerűségének – kifejezője.
A társadalmi fejlődés korlátai ma még – mint a kapitalista társadalomban 

általában –  Japánban  is  gátolják  a  fejlődés objektív  törvényszerűségeinek ki-
bontakozását. A haladó építészet ezért – úgy Japánban, mint másutt – csak ki-
alakulóban van, az első lépéseket teszi az egyetemes építészeti kultúra kialaku-
lása felé. Ezeknek az eredményeknek alapján a döntő mennyiségi és minőségi 
változás a szocializmus társadalmi rendjében, a szocialista országokban fog be-
következni. Ez lesz a modern építészet kibontakozása, legemberibb változata.



 

96

Irodalom
Breuer Marcel: Sun and shadow. The philosophy of an architect. Longmans & Green, 
New York, 1955.

Giedion, Sigfr ied: Space, time and architecture. Harvard University Press, Camb-
ridge, 1956.

Ise Gropius – Walter Gropius – Herbert Beyer: Bauhaus 1919–1928. Gerd Hatje 
Verlag, Stuttgart, 1955.

Joedicke,  Jürgen: Geschichte der modernen architectur. The  Architectural  Press, 
Stuttgart, 1958.

Joedicke,  Jürgen  (et  al.): The Works of Pier Luigi Nervi. Frederick A. Praeger, 
New York, 1957.

Johnson, Phil ip C.: Mies van der Rohe. Museum of Modern Art, New York, 1953.
Jones, Cranston: Architecture today and tomorrow. McGraw-Hill. New York, 1961.
kaufmann, Edgar: An American Architecture Frank Lloyd Wright. Horizon Press, 
New York, 1955.

kidder  Smith,  George  Everard:  Italy  Builds.  Architectural  Press,  London, 
1954.

kidder  Smith, George Everard: Sweden Builds. Architectural Press, London, 
1957.

kidder Smith, George Everard: The new architecture of Europe. World Publi shing 
Company, New York, 1961.

kultermann, Udo: Baukunst der Gegenwart. Washmut, Tübingen, 1958.
kultermann, Udo: Neues Bauen is Japan. Washmut, Tübingen, 1960.
le corBusier  –  Jeanneret,  Pierre: Oeuvre complète. I–VI.  Les  Editions 
d’Architecture Erlenbach, Zürich, 1929–1957.

maJor Máté: Építészettörténet III. Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest, 1960.
mendelowitz, Daniel  Marcus: The History of American Art. Holt Rinehart & 
Winston, New York, 1961.

mindlin, Henr ique E.: Neues Bauen in Brasilien. Georg D. W. Callwey, Mün-
chen, 1956.

neutra, Richard Joseph: Mensch und Wohnen. Koch, Stuttgart, 1957.
peter, John: Masters of Modern Architecture. Bonanza Bks, New York, 1958.
pevsner, Nicolaus: Pioneers of the Modern Movement. sn., London, 1936.
platz, Gust av Adol f: Die Baukunst der neuesten Zeit. Mann Verlag, Berlin, 1927.
richards,  James Maude: The introduction to Modern Architecture. Pelican Book, 
London, 1948.

wriGht, Frank Ll oyd: The future of Architecture. Horizon Press, New York, 1953.



Tartalom és forma az 
építészetben

Építés-Építészettudomány, 1963/4.



 

98

A modern művészet érdekes alkotása Max Bill  svájci  szobrász-építész „Foly-
tonosság” című plasztikája: a térben önmagán átforduló zárt szalagon a külső 
és belső felület sajátos egységben fonódik össze, értelmetlenné válik a külső-
belső szétválasztása, meghatározhatatlan a kettő közötti határ. A valóság bo-
nyolult jelenségszövevényében ugyanilyen – szinte megragadhatatlan – viszony 
a lényeg és jelenség, tartalom és forma ellentmondásának kérdése is. A foko-
zatosan  közelítő,  és  egyre mélyebbre hatoló  emberi  gondolkodás  előtt mind 
élesebben rajzolódik ki a valóság ellentmondásos volta, a valóságnak az a tulaj-
donsága, amit a dialektikus logika közelít meg, tükröz. A gondolkodás mégsem 
tudja összefüggései  teljességében megragadni a valóságot, csak egyre  jobban 
megközelíti azt az ellentmondások feltárulásának, az igazság kibontakozásának 
történelmi  folyamatában. A két  –  egymás  ellentétét  jelentő,  ellentétes  szem-
léleti állásfoglalást tartalmazó – oldal, „nézőpont”, a jelenség és lényeg, ezen 
belül  a  tartalom és  forma azok közé az általánosító  fogalmak közé  tartozik, 
amelyeket a logika, az emberi elme, felismerve a valóság ellentmondásosságát, 
az összefüggésekből szükségszerűen kiragad, hogy a dolgokat ezeken keresztül 
közelíthesse meg.
Ha  egy  kúpot  szemlélünk,  egyik  vetületéből  körnek,  a másikból  három-

szögnek látjuk azt. A valóságban azonban sem egyik, sem másik – több, mint 
e két  síkbeli vetület:  térbeli  test,  amely négy dimenzióban,  térben és  időben 
létezik. Egy gömb két képe bármilyen két nézőpontból teljesen azonos. Való-
jában mégsem az. Amit látunk, az a látszólagos egyezőség ellenére a valóság 
két különböző vetülete, oldala. Tartalom és forma ilyen többet jelentő egység 
– a  valóság – szétválaszthatatlan két vetülete, amelynél határvonalat sem húz-
hatunk. A konkrét vizsgálat iránya (az, ahogyan feltesszük a kérdést) dönti el, 
mit kell az adott esetben tartalmi vonatkozásúnak, lényegnek, lényeginek, meg-
határozó oldalnak tekintenünk, mit pedig formainak, jelenségnek, felszíninek, 
a meghatározottnak.
Mindezekkel nem kívánom a tartalom és forma kettősségének valóságban 

gyökerező voltát tagadni, vagy a tartalom és forma fogalmát önkényes, a való-
ságtól elrugaszkodó szétválasztásának tekinteni. Lényegében csak az itt követ-
kezőkben kifejtettek viszonylagosságát kívántam az elmondottak hangsúlyozá-
sával is megvilágítani

1 Ez a  tanulmány egy nagyobb – a modern építészet néhány elméleti kérdésével foglalko-
zó – tanulmány fejezete. A szerző egyes  lábjegyzetekben tett megjegyzései magyarázatot 
kívánnak adni bizonyos művek idézésének okára.
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Tartalom és forma kérdése a filozófia 
és esztétika megvilágításában2

Induljunk ki a lényeg és jelenség fogalmának meghatározásából. A marxista fi-
lozófia tanítása szerint: „A lényeg az objektív valóság belső, viszonylag szilárd 
oldala, amely meghatározza az adott jelenség természetét. A jelenség eltérően 
a lényegtől, az objektív valóság külső, mozgékonyabb és változékonyabb oldala: 
a jelenség a lényeg konkrét feltárulása.”3 „…a jelenség és a lényeg elválasztha-
tatlan belső összefüggésben, egységben van.”4 „A lényeg és a jelenség nemcsak 
egységesek, hanem ellentétesek is, sohasem esnek egészen egybe. Ellentétessé-
gük a valóságos tárgyak belső ellentmondásainak kifejeződése. Az érzetekben 
és észleletekben (az érzéki képekben) elsősorban az egyes jelenségek és dolgok 
tükröződnek vissza,  a  lényeg viszont hozzáférhetetlen az  érzéki  észlelet  szá-
mára.”5  „A tudomány  feladata,  hogy  a  felszín  pusztán  látszólagos mozgását 
a belső, valóságos mozgásra vezesse vissza.”6

A tudományos gondolkodás  tehát a  jelenségek belső,  törvényszerű össze-
függésére, lényegére irányul, és a tudományos absztrakciók a tárgy lényegi ol-
dalát kell, hogy tükrözzék. Ugyanúgy, a helyesen kiemelt jelenségeken keresztül 
tükrözi a lényeget az ábrázoló művészet is.
A jelenség és lényeg dialektikája mellett, hasonló összefüggésben, elsősor-

ban  a  társadalom,  a  társadalmi mozgás  vonatkozásaiban  az  ellentétek  útján 
végbemenő fejlődés egyik megnyilvánulásaként beszélünk a tartalom és forma 
közötti ellentmondásokról. E fogalmak mai értelmezésükben kiterjedtek a tár-
sadalmi –  történelmi gyakorlat egész  területére, mivel a  fejlődési  folyamatok 
alapvető jellegzetességeinek megragadására alkalmasak. Természetes azonban, 
hogy a valóság egyes területein, így az irodalomban, politikában vagy az építé-
szetben értelmezésük más és más.
A tartalom és forma viszony vizsgálata elsősorban a társadalmi valóság tu-

lajdonságainak megközelítésére, megismerésére, megragadására szolgál. A tar-
talom – minden  esetben – már  emberi,  társadalmi  vonatkozást  fejez  ki. Az 

2 Ebben a fejezetben még megkíséreltem röviden összefoglalni a tartalom és forma kérdésére 
vonatkozó lényegesebb filozófiai, esztétikai megállapításokat – e fogalmak kialakulásának 
filozófiatörténeti problémáit nem érintve – a közelmúltban magyar nyelven megjelent, nem 
építészeti vonatkozású, akkor még marxista elméleti irodalom alapján. E függelék jellegű 
fejezet a kialakult terminológia más területeken való értelmezésének bemutatását, az össze-
vetés lehetőségének megkönnyítését, úgy gondolom, ma is szolgálja.

3 A marxista filozófia alapjai. Kossuth Kiadó, Budapest, 1961. 331. o.
4 Uo. 332. o.
5 Uo. 333. o.
6 Karl Marx: A tőke. Szikra, Budapest, 1956, III. köt. 315. o.
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ember számára megnyilvánuló vonatkozások vizsgálhatók a tartalom és forma 
oldaláról. A fizikai világban nem alkalmazható így – az embertől, társadalom-
tól függetlenül – ez a fogalom. Jellemző példa erre a folyadékok halmazálla-
potának változása. Itt a dolgok formája változik, de a változó maga az anyag, 
amelynek megjelenési formája is változó. A társadalmi gyakorlat összefüggése-
ire utal a tartalom és forma ellentmondásának, harcának kérdése is. Ez a harc 
–  lényegét  tekintve  –  társadalmi,  emberi  jellegű,  az  ember  viszonylataiból, 
fejlődéséből, mozgásából keletkezik. Tartalom és forma harca – a társadalmi 
gyakorlat, az emberi fejlődés elválaszthatatlan része, megnyilvánulási területe. 
A tartalom és forma kérdéseinek vizsgálatánál ezt a tényt – az emberi viszony-
hoz, társadalmi valósághoz, a tudat működéséhez, a megismerési folyamathoz 
való kapcsolódást – nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Lényegük, értel-
mezésük, szerepük építészeten belül való feltárásához először ismét össze kell 
foglalnom a filozófia lényegesebb megállapításait: „Minden tárgynak megvan 
a maga tartalma és a maga formája, s ezek csak szoros összefüggésükben fog-
hatók fel. A tartalom a tárgy alapja, legfontosabb oldala, amely meghatározza 
a  tárgy minőségi  sajátszerűségét, és a  tárgy minden elemében megnyilvánul. 
Tartalom nincs  forma nélkül. A forma a  tartalom  létezési módja, a  tartalom 
belső  szervezettsége,  struktúrája,  amely  lehetővé  teszi  a  tartalom  létezését. 
A tartalom és a forma nem mozdulatlan, merev valami. A kettő átmehet egy-
másba. Nincs köztük abszolút határ, s az, ami bizonyos összefüggésekben és 
viszonylatokban  tartalom,  más  összefüggésekben  és  viszonylatokban  forma 
lesz. A forma és tartalom (…) egységet alkotnak: az egyik nem létezik a má-
sik nélkül, bármely tárgyban vagy folyamatban mindig van tartalom és forma. 
Egységükben azonban a tartalom a fő, a meghatározó oldal. A tartalom hatá-
rozza meg a formát, és hozza létre saját maga formáját, s a forma a tartalomtól 
függő. A forma (…) tevékenyen hat a tartalomra, s a formának nagyon nagy 
szerepe van  a  fejlődésben. A forma kettős  szerepet  játszik:  elősegítheti  vagy 
megfordítva, fékezheti a tárgy fejlődését (…) az egység nem merev, hanem di-
alektikus jellegű, azaz ellentétek egysége. Bármennyire szoros összefüggés van 
is a tárgyak tartalma s formája között, a kettő lényegileg különböző, s a tárgyak 
más-más oldalait képviseli, (…) a két oldalnak a tárgyak fejlődési folyamatában 
eltérő tulajdonságai és tendenciái vannak. A tárgyak változása, fejlődése min-
dig tartalmuk – fő oldaluk, alapjuk – változásával kezdődik. A tartalom a moz-
gékonyabb és a formához viszonyítva változékonyabb elem (…) a forma csak 
viszonylagosan stabilis a szakadatlanul változó tartalomhoz képest. A folyamat 
kezdetén a  forma összhangban van a  tartalmával,  és  előmozdítja  a  tartalom 
fejlődését. Abban az időszakban (…) a forma meghatározottsága és stabilitása 
a fejlődést előrelendítő erő. Addig, ameddig a tartalom változásai jelentéktele-
nek, a forma továbbra is elősegíti a tárgy fejlődését. Az ellentmondás növeke-
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dése arra vezet, hogy megszűnik a forma és a tartalom összhangja, s a forma 
a fejlődés tényezőjéből a további fejlődést gátló tényezővé válik. Az új tartalom 
és a régi forma ellentmondása a tartalom és a forma harcát eredményezi .  .  . 
A tartalom és a forma harca mindaddig folyik, ameddig a régi formát fel nem 
váltja a megváltozott tartalommal összhangban levő új forma. Mivel a forma 
(…) viszonylagos önállósággal rendelkezik, ezért a régi forma még a megválto-
zott tartalom ellenére is huzamosabb ideig fennállhat, nagy tehetetlenségi erő-
vel rendelkezik, és ellenáll a változásnak. De bármilyen ellenállást tanúsítson is 
a régi, elavult forma, a tartalom fejlődésével szükségszerűen, elkerülhetetlenül 
átadja helyét az új formának. Ezért van az, hogy a régi forma és az új tartalom 
közötti harc a fejlődés forrása. Ez a harc elősegíti a régi felváltását az újjal, az 
örökös mozgást és megújulást.”7

A fejlődésben beállott minden fordulat „elkerülhetetlenül arra vezet, hogy 
a régi forrna nem felel meg többé az új tartalomnak.”8

S végül még két, az építészetben is jelentős gondolat: „Egyazon tartalom-
nak számos forma felelhet meg (…) Az új tartalomnak nincs mindig szüksége 
új  formára,  hanem  felhasználhatja  a  régi  formát  is, miután  szükségleteihez 
idomította.”9

Ez utóbbira vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy itt elsősorban társadalmi 
formákról (intézményekről) van szó. E megállapítás az építészet területén sa-
játságosan módosul, s a problémák seregét rejti magában. A tartalom és forma 
kérdésének általános filozófiai megvilágítását ki kell egészítenünk a művészet 
területére vonatkoztatott néhány megállapítással, értelmezéssel. A. G. Jegorov 
így  jellemzi magát a művészetet: „A művészi  tevékenység – a  tartalom és az 
adekvát forma keresésének egyidejű folyamata” „… a művészet tartalma a va-
lóság, melyet a művész meghatározott világnézet és társadalmi-esztétikai esz-
mények fényében tükröz. A forma ellenben a műalkotás belső szervezete, szer-
kezete, mely az adott művészeti ág anyagi ábrázoló eszközeinek segítségével jön 
létre, és amely feltárja, rögzíti és kifejezi a tartalmat. A művészi forma magába 
foglalja a kifejezés különleges technikai eszközeit is. (…) A forma a mű tartalmi 
elemei (…) közötti viszony, amely az adott művészeti ág sajátos ábrázoló eszkö-
zein keresztül nyilvánul meg. (…) A művészi forma olyan rendszer, amely belső 
egységnek van alárendelve és szigorúan lezárt, (…) nemcsak befejezettséget ad 
a tartalomnak, (…) de az emberek közvetlen érzékelésének tárgyává is válik.”10

7 A marxista filozófia alapjai. 295-299. o.  – Ebben a fejezetben – véleményem szerint – csak 
a harc fogalma túlhangsúlyozott a változás fogalmával szemben.

8 Lenin összes művei. Kossuth Kiadó, Budapest, 1963. XXI. köt. 438. o.
9 A marxista filozófia alapjai. 299-300. o.
10 S. Nyírő Gyula (szerk): A marxista – leninista esztétika alapjai. Kossuth Kiadó, Budapest, 

1961. 436., 438., 439. o. – Mind a két gondolat ma is elfogadható.
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A művészi  tartalom  és  forma  kérdéseit még mélyebben  elemzik  a  követ-
kező gondolatok, bár az építészet vonatkozásában csak viszonylagos az érvé-
nyességük:  „A művészet  (…) megjelenítés,  valamiféle  lényegnek  (…) mindig 
társadalmi  lényegnek)  a megérzékítése.  A visszatükröződésnek  ezt  a  fajtáját, 
amely az érzéki jelenségen keresztül mutatja meg a lényeget, művészi ábrázo-
lásnak nevezzük.” „(Még a) a marxizmus  (is)  a művészetben a valóság ábrá-
zolását  látja, olyan ábrázolást, amely a valóság  lényegét az érzéki megjelenési 
formákon keresztül mutatja.” „A visszatükrözés fogalmát, az ábrázolás fogal-
mát – az ábrázolás tulajdonképpen egy fajtája a visszatükrözésnek, a művészi 
visszatükrözést fejeztem ki ezzel a fogalommal – dialektikusan kell  felfogni. 
A visszatükrözés  a dolgok  lényegének megragadását  (…)  a  lényegre  irányuló 
visszatükrözést  jelenti, és nem csupán a dolgok felszíni  formáira vonatkozik 
(…) nem a visszatükrözés szóhoz, képhez, hanem a fogalmához ragaszkodunk 
mi,  ahhoz,  amit Marx  is úgy nevezett, hogy a dolgok  szellemi  reprodukció-
ja, megragadása,  újrateremtése,  visszaadása,  a  valóság  lényeges  és  a  lényeget 
megjelenítő momentumainak helyes megragadása” (…) „a valóság, mégpedig 
az  ember  társadalmi  valósága  tükröződik  (…)  a művészi  alkotásokban”  (…) 
„a művészi alkotásban a valóság céltudatos és célszerű tevékenységen alapuló 
visszatükrözéséről van szó.”
Továbbá: „a művészi tevékenység során anyagi eszközökkel reprodukálunk, 

idézünk fel, tükrözünk vissza objektív emberi képzeteket, társadalmi folyama-
tokat stb.  (…) A harmadik momentum a visszatükrözésben az a  tárgy, az az 
élet darab, amelyet a művész visszatükröz. Ezt nevezhetjük az ábrázolás tár-
gyának.” „… az objektív tárgy az a lényeges emberi viszony, amely magában 
az életben a legkülönbözőbb formákban (…) fejeződhet ki.” „Az objektív mű-
vészet a tárgyat tükrözi vissza…” „Hogy milyen mélyen és milyen szélesen tük-
rözi vissza a tárgyát (…) az végeredményben már a művészet tartalmi kérdé-
se. A tartalom a tárgynak egy meghatározott mélységben és szélességben való 
tükrözése. A műalkotás tartalmi elemében objektív és szubjektív mozzanatok 
szövődnek össze (…) a művész felfogása, világnézete…” „A művészi alkotást 
(…) két oldalra bonthatjuk (…) a tartalmi oldal azoknak a bizonyos lényeges 
összefüggéseknek a visszatükrözése, amelyek az alkotás tárgyában adva vannak 
(…), a formai oldal azt jelenti, hogy meghatározott képeken keresztül a szem-
lélet,  az  érzékelés  számára hozzáférhető módon kell  kifejeznie  a művésznek 
(…) műve tartalmát (…), már abban a meghatározásban (…), hogy mindenféle 
esztétikum megjelenítési  viszony,  lényeges vonatkozások,  emberi,  társadalmi 
vonatkozások megjelenítése, megvan ez a két mozzanat (…) A lényeges össze-
függések a tartalmi elemre (...) a megjelenítés viszont a formai elemre utal …” 
„Valamiféle formája minden tartalomnak van (…) ilyen értelemben a tartalom 
nem választható el a  formától  (…) a művészi  forma nem akármilyen  formát 
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jelent, nem puszta nyers megjelenési formát, hanem formának és tartalomnak 
éppen azt a viszonyát, amelyben a forma ennek a tartalomnak a testére szabott 
forma lesz. Azt a fokot jelenti, amelyen a forma tökéletesen adekvát, egyenérté-
kű а tartalommal, a tartalom legjobb kifejezését biztosítja és megfordítva, ami-
kor a tartalom abba a formába ömlik, amely a számára legmegfelelőbb művészi 
forma.”  „A művészetben  formának  és  tartalomnak olyan  felfokozásával  van 
dolgunk, amely mérhetetlenül magasabb szintre emeli  az életben  is meglevő 
forma és tartalom közötti viszonyt.”11

Tegyük ehhez hozzá, hogy  a  tartalom és  forma egységének  ilyen magas-
rendű, művészi  felfokozása a  tudat magasrendű, bonyolult mozgásának, mű-
ködésének sajátossága, eredménye, a tudat mozgásformájának kibontakozása. 
A tudomány,  a  fogalmi  gondolkodás,  az  általános megragadása mellett  épp 
a művészet, a művészeteknek ez a tulajdonsága a társadalmi tudat, mint moz-
gásforma létének, magasabbrendűségének lényege.
„A művészi  alakítás  két  fő  momentuma,  a  szelekció  és  a  koncentráció, 

kiválogatás  és  tömörítés, mindkettő  vonatkozik mind  a  tartalomra, mind  a 
formára.” „A művészi alkotás során (…) az ábrázolás formai és tartalmi ele-
mei a legszorosabb kölcsönhatásban fejlődnek egymással, az egyik mozzanat 
megragadása a másik mozzanat kidolgozását segíti elő. (…) Nem kapja készen 
a művész a forma és a tartalom egységét, ellenkezőleg, ezt feladatként állítja 
maga elé, és úgy formálja anyagát, hogy a formáknak és atartalomnak ez a lát-
szólag teljesen szétválaszthatatlan egysége létrejöjjön.”12

Közbevetőleg meg kell jegyeznem itt, hogy e megállapítás csak a művészi 
alkotás  tartalmi  és  formai  egységére vonatkozik,  ennek  is  kissé mechanikus 
szétválasztása. Tartalom  és  forma  egysége  ugyanis  nemcsak  „látszólag  telje-
sen szétválaszthatatlan.” Ilyen vonatkozásban a művészeti alkotás, a mű nem 
választható  el  a  valóság  egyetlen  jelenségétől  sem. Helytelen  ezért  a  további 
következtetéssor, amely az előzőekben idézettet követi: „Lehet, hogy ez az egy-
másba ötvöződés valamilyen közbülső fokon elakad, vagy azért, mert a forma 
eleve nem felel meg a tartalomnak, vagy mert a művésznek nem volt elég ereje 
végigvinni törekvését. Ilyenkor a „kész” műben sincs meg a forma és tartalom 
egysége, s a hiányosan, tökéletlenül kifejtett művészi tartalom visszautal ben-
nünket az élettartalomhoz.”13

11 Dr. Szigeti József: Bevezetés a marxista esztétikába. Egyetemi jegyzet. Budapest, 1961. I. 
rész, 98, 105, 107–108, 111, 148, 149, 150, 152, 153. o. – E gondolatok alapérvényű megfo-
galmazásuk miatt ma is elfogadhatók.

12 Uo. 153, 155. o.
13 Uo. 155–156. o.
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Természetesen a hiányosan, tökéletlenül kifejtett művészi tartalom hiányos, 
tökéletlen – és nem művészi – tartalom. A tartalom és forma egységének előző 
értelmezése helytelen. Nincs „helyes” tartalom, és „rossz”, tartalmatlan forma. 
A tartalom nem csak az, amit a művész tematikusan, megfogalmazva ki akar 
fejezni. Ez így az objektív és szubjektív tartalmi elemek szétválasztása lenne. 
A tartalom része mindaz, amit a művész tudata, egyénisége – szükségszerűen 
létét tükrözve, minden szándékolt megfogalmazáson felül, sőt annak ellenére 
– önmagáról, társadalmáról, társadalmi létéről kifejez. Tehát a rossz megvaló-
sításban ugyanúgy jelen van tartalom és forma egysége, de amit tükröz, az a lét 
alacsonyabb foka, tökéletlen, kevésbé tudatos formája. Gondoljunk a gyermek-
rajzok bájára, aminek épp ez adja meg érdekességét, élvezhetőségét. A gyermek 
egész csöppnyi léte ott tükröződik vonalaiban! A „művész”, aki nem tud a mű-
vészet szintjére emelkedni – és szükségszerűen több van ilyen, mint aki való-
ban eljut a művészet fokáig – saját maga alacsonyabb szintjét tükrözi. Művének 
nemcsak formája, tartalma is primitívebb, alacsonyabb értékű. De a tartalom 
és forma ebben is egységes.
Még egy lényeges fogalmat kell megemlítenem, a belső és külső forma kér-

dését.  Ismét  az  előző művet  idézem, bár  az  építészet kérdéseiben nem min-
denben alkalmazható megfogalmazása: „A művészi alkotásban nem a forma 
általában  jelentkezik  számunkra, hanem mindig egy meghatározott  tartalom 
meghatározott formája, amely mindig felbomlik különböző elemekre, a belső 
és a külső formaelemeire. Az alapvetőbb (…) a belső forma megértése, amelybe 
olyan tényezőket sorolok, mint a típusalkotást és a műalkotás kompozícióját. 
A külső forma, a mű felszíne, a héja, amely kifejezi ezt a belső tartalmat, vég-
eredményben stiláris eszközökből, hasonlatok, metaforák használatából, a kép-
alkotás technikájából és más hasonló elemekből áll.”14

A belső és külső forma megkülönböztetése az építészetben igen lényeges, 
ha bizonyos mértékig más értelmet is nyer. Az építészetben nem beszélhetünk 
típusalkotásról, ez a fogalom jellegzetesen irodalmi, és a képzőművészetekbe 
is csak  innen került át. A maga helyén a külső és belső forma kérdését majd 
részletesen elemzem.
Mielőtt az építészetben a tartalom és forma viszonyának kérdését vizsgál-

nám, vissza kell térnem egy kérdésre, a már említett társadalmi tartalom kér-
désére általánosságban.
A társadalmi  tartalom  a  társadalom  gyakorlatán  alapul.  Bár  csak  az  esz-

tétikai minőségek vonatkozásában beszél erről V. V. Vanszlov, megállapításai 
a társadalmi tartalom lényegét is megvilágítják: „Még maga Marx is rámutatott 
arra, hogy az embereknek a valósághoz fűződő esztétikai viszonya a társada-

14  Uo. 156. o.
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lom anyagi gyakorlatában jött létre és fejlődött: alapja a gyakorlat természeté-
ben gyökerezik. A társadalmi terelés folyamata (…) kétoldalú. Egyrészt az em-
ber ebben a folyamatban megváltoztatja, átalakítja a természetet, törvényeinek 
felhasználásával  saját  szükségleteinek kielégítéséhez szabja, másrészt megvál-
toztatja és átalakítja saját magát, kifejleszti képességeit és erőit; (…) a természet 
’elemberiesül’, és az ember ’eltárgyiasul’. Ez a fejlődés lényegében a munka kö-
vetkezménye.”  „Az ember által létrehozott ’második természet’ (…) szükséges 
az embernek és ugyanakkor közvetlenül adva van számára, mint saját lényének 
kifejezése. A társadalom-szülte emberi tartalom nem a természeti tulajdonsá-
goktól és törvényszerűségektől függetlenül, hanem azokkal összhangban, azok 
alapján fejeződik ki a környező jelenségek érzéki formáiban. (…) Az esztétikai 
minőségek (…) lényegüket tekintve társadalmiak, mert az embert, a társadalom 
alakította emberi vonásokat és tulajdonságokat fejezik ki (…) a ’szépség törvé-
nyeiről’ szólva nem véletlenül mondja Marx, hogy azok a célszerű emberi tevé-
kenység törvényei, s e tevékenységben fejeződik ki az ember társadalmi (faji) 
lényege. (…) a valóságban objektíve létező szépség lényegét tekintve társadalmi 
jellegű.  (…)  A természeti  tulajdonságok  csak  annyira  válnak  esztétikaiakká, 
amennyiben azokat a gyakorlat bevonja a társadalmi folyamatba (…), s ennek 
következtében  az  emberi  lényeg  tulajdonságainak,  a társadalmi  tartalomnak 
hordozóivá válhatnak.”15

A társadalmi tartalom ilyen értelemben maga a társadalom fejlődési folya-
mata. S ezen belül: „Az emberi lényeg nem más, mint az emberek igazi társa-
dalmi volta.”16

A társadalmi  tartalommal kapcsolatos  további problémákat már az építé-
szettel kapcsolatosan fejtem ki.

Az építészet fogalmáról

Mielőtt  az  építészet  tartalmi  és  formai  oldalainak  viszonylatait,  jellemzőit, 
tulajdonságait  vizsgálnám, magáról  az  építészetről, mint  a  tudatos  emberi – 
társadalmi tevékenység egyik legszélesebb területéről kell beszélnem. Mindez 
azért szükséges, hogy a továbbiakban közelítően egyértelmű legyen, mit értek 
az építészet fogalma alatt, amikor az építészeten belül a tartalom és forma el-
lentmondásának jellegzetességét kívánom megragadni, feltárni.

15 V. V. Vanszlov: A szép problémája. Gondolat, Budapest, 1958. 30–37, 40, 61, 52, 65. o. – 
Fontos megállapítás.

16 Marx és Engels művei. Kossuth Kiadó, Budapest, 1959. III. köt. 19. o. – Ez valóban értékes 
konklúzió.
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Az építészeti mű – értelmezésem szerint – a térben és időben létező mozgó 
anyag időleges konfigurációja, emberi munka – a tudat szervező tevékenysége 
– által  létrehozott élettér, életkeret. Az építészet tárgya a tér és az  idő, maga 
az anyag. Mint tevékenység, a társadalmi gyakorlat egyik legjelentősebb terü-
lete, amely a „második természet”, az emberi életkeret  létrehozására  irányul. 
Az építészetben fejeződik ki a legnagyobb mértékben az ember eltárgyiasulása 
a környezetben. Az építészet munka eredménye, s így minden olyan tulajdon-
ság érvényre jut benne, amely az emberi munka jellemzője, meghatározója.
Az építészetben, mint az anyagi és társadalmi valóság részében, valameny-

nyi mozgásforma jelen van. Az alacsonyabbrendű mozgás, a fizikai, mechanikai 
mozgás az építészet anyagi megvalósulásában, szerkezeteiben érvényesül. A ve-
gyi mozgásforma a nemcsak mechanikailag, fizikailag, hanem kémiailag is elő-
készített – természetes anyagokból a termelés folyamatában átalakított és már 
jelentős emberi munkát felhalmozó – mesterséges építő anyagokban válik külö-
nösen jelentőssé, de ugyanúgy, mint a mechanikai, fizikai mozgás (az anyagfá-
radás, szél, földrengés, terhelés, gravitáció hatása stb.), az épület anyagaira a ház 
elkészülése után is hatást gyakorol, és abban jelen van. A biológiai és társadalmi 
mozgás, a tudat működése még bonyolultabb, sokoldalúbb szerepet tölt be az 
építészetben. Ez a kettő hozza létre az anyagokból magát az építészetet, de egy-
úttal mindkettő alá van rendelve az építészetnek, illetve függő helyzetbe kerül, 
kifejeződik, tükröződik, eltárgyiasul az építészetben. A biológiai mozgás – ma 
már a gépekké alakított munkaeszközökön keresztül – mechanikus mozgatással 
létrehozza az építészeti művet, ugyanakkor azonban az nem más, mint a bioló-
giai (fizikai és szellemi) igény – a térbeli helyváltoztatástól egészen az étkezés, 
alvás, fajfenntartás, munka, pihenés, szórakozás, stb. funkciójáig – térbeli keret-
be foglalása. A tudat nemcsak igényt fogalmaz és munkát szervez, előre látja és 
megtervezi, a társadalom anyagi valóságán keresztül létrehozza a művet, hanem 
érvényre jut a megformálás esztétikumában, eltárgyiasulásával képet ad az em-
berről, társadalmi helyzetéről, osztályról, korról. A műben jelen van a funkció 
magasabb  „szellemi”  rétege,  az  osztályjelleg,  a  kor  és  hely,  az  ízlés,  életérzés 
valamennyi jegye. Benne az ember egyedi konkrétságában és általánosságban is 
képet állít önmagáról – akkor is, ha ez nem szándéka.
Mindezek felett azonban az összefüggések végtelen halmazával társadalmi 

alaphoz,  felépítményhez,  és  egy  sor  alapon-felépítményen  kívüli  tényezőhöz 
kötött építészet önmagában is mozog, változik, fejlődik, része az egész társada-
lom mozgásának-fejlődésének, de ugyanúgy része az építész, az alkotók egyedi 
változásának, fejlődésének is. Az építészetben az anyagi, fizikai valóság éppúgy 
kifejezésre jut, mint az ember biológiai léte, társadalmi gyakorlatának, terme-
lésének  fejlettsége,  tudatosságának,  szellemi  kibontakozásának  szintje. Ezért 
állíthatjuk,  hogy  az  építészet  a  kort  a  legmagasabb  szinten  tükrözi. Mindez 
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természetesen társadalmi-történeti folyamat része, eredménye. Épp ezért vizs-
gálatánál  történeti összefüggéseinek elemzését,  ellentmondásokon át  történő 
fejlődését szem előtt kell tartanunk.
Az előzőekben és a továbbiakban egyébként tudatosan építészetről, és nem 

építőművészetről  beszélek.  Építészetről  beszélek,  amely  a  maga  egészében, 
mint tudatos-magasrendű emberi tevékenység szükségszerűen művészet, illet-
ve tevékenységében – a tevékenység egyre magasabb fokú egységében – a mű-
vészet  sajátosságait  is  egyesíti. Az „építőművészet” –  a valóságtól,  az  élettől 
elszakadó „művészi” építészet – fétis, hamis fogalom. Fogalma arra jó, hogy 
lebecsüljék, félretolják magát az építőtevékenységet, mint művészeti rangra ér-
demes tevékenységet, s csak az „eszmei”, ideológiai – gyökereivel lényegében 
az osztályuralomhoz, osztálytársadalmakhoz kötött – kultikus, öncélú elemek-
kel átszőtt, s ezért végérvényesen idejétmúlt építészeti magatartást, a reprezen-
tatív építészetet  ismerjék el művészetként. Az építőművészet esztétikai hatá-
sosságra  törekedett, az építészet ennél  sokkal  többre, amelyben minden más 
bennefoglaltatik; a társadalmi ember szolgálatára. Ludwig Mies van der Rohe 
1923-ban így fogalmazta meg ezt a feladatot: „Feladatunk lényege, hogy az épí-
tészeti gyakorlatot felszabadítsuk az elméleti esztéták ellenőrzése alól, és azzá 
tegyük, aminek kizárólagosan lennie kell: építészetté” – majd a továbbiakban 
ezt mondja: „Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe való 
átültetése, amely él, változik, és mindig új.”
Ezt a gondolatot még tovább elemzi: „Az építészet saját korától függ, nem 

egyéb, mint  kora  belső  szerkezetének  kikristályosodása,  formáinak  lassú  ki-
bontakozása. Ez az oka annak, hogy a technika és az építészet közeli rokonok. 
Abban reménykedünk, hogy növekedésükben eggyé válnak, és elérjük azt az 
időt, amikor az egyik a másik kifejezőjévé válik. Ekkor lesz csak építészetünk 
méltó a nevére, és válik olyan építészetté, amely valóban korunk szimbóluma.”17

Ezt az egységet a mi nyelvünk kifejezése, az „építészet” – az építés tevé-
kenységének eredménye, tehát az egész tevékenység által létrehozott „második 
természet” – név mélyen, egyértelműen kifejezi.
Az építészet más társadalmi tevékenységi formáktól, művészeti ágaktól való 

elhatárolása során két jellegzetes tulajdonsága tűnik elsősorban szemünkbe.
Az építészet kollektív tevékenység eredménye, amely  azonban  egyedi,  konkrét 

elképzelés – az építész elképzelése – alapján valósul meg. Ehhez hasonló jelen-
ségre azonban a művészet más területein is találunk példát; a zenekari mű és 
a zeneszerző, a film és a rendező, a színmű és a drámaíró vagy a koreográfus 
és a  tánc kapcsolatának hasonlóságára utalok  itt. Az építészetben azonban a 
kollektív tevékenység sajátos jellege fokozottabban jut érvényre. Elég talán, ha 

17 Philip C. Johnson: Mies van der Rohe. Museum of Modern Art, New York, 1947. 188, 203. о.
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a nagyfokú társadalmi munkamegosztásra hivatkozom, amely nélkül ma már az 
építészet elképzelhetetlen. Az építészetben a megvalósító kollektív tevékenység 
tehát nem elsődlegesen művészi, hanem elsősorban termelési folyamat. Csak 
maga az építész, e tevékenység irányítója, szervezője az, akiben a művészi és 
technikai „oldal” elválaszthatatlanul össze kell, hogy forrjon. Többé-kevésbé 
azonban  a  többi  említett művészeti  ágnál  is  hasonló  a helyzet. A koncepció 
alapja az egyéni elképzelés, és a kollektív tevékenység csak megvalósítja, „ki-
vitelezi” a művet. A mű kivitelezői, megvalósítói  az egyéni  tudat különböző 
fokát,  sokoldalú  szaktudást  és  nagyarányú  kollektív  társadalmi  tapasztalatot 
testesítenek meg, s szerepük az alkotásban igen különböző lehet.
Az építészet másik, részben már említett alapvető jellegzetessége, amelyet 

sokszor úgy fogalmaznak meg, hogy az építészet nagyméretű használati  tár-
gyak produkálója. Ehelyett  azonban általánosabban kell megjelölni  ezt  a  jel-
legzetességet, amelynek lényege az, hogy az építészet a művészetnek olyan területe, 
amelyben nem szakadt el az anyagi és az ideológiai funkció eg ymástól, s ez lényeges kü-
lönbség a művészet többi ágával szemben. Az építészet helyzete azonban arra 
mutat, hogy – a tudatos fejlődés következményének éppen ellentéteként – ez 
a szétválás az építészetben is bekövetkezhet, sőt az átlagépítészetben, a min-
dennapok nagy tömegű építési feladataiban be is következett. A kapitalizmus 
építészetének fejlődéseképpen a nagyvárosok XX. századi elembertelenedése, 
az építészet kaotikus burjánzása eredményeként az építészet csak közvetve – 
a szükségszerű tükrözés folytán és nem tudatos fokon – valósítja meg a társa-
dalmat, a társadalmi embert kifejező művészeti feladatát. Ez a jelenség sajnos, 
még a szocialista társadalomban is tovább tart, a magánházépítés rendezetlen 
volta következtében.18

Csak a társadalom fejlődése, előrehaladása – az osztálynélküli, tudatos em-
beri társadalom megteremtése – biztosíthatja az építészet (és minden művészet) 
olyan fejlődését, amely az anyagi és ideológiai funkció teljes egységét, a termé-
szet urává vált ember tehetségét, önmaga és a természet feletti hatalmát fejezi 
ki. A felismerés erre  is  adott. A művészet  szerepe a magasabb  rendű emberi 
társadalomban épp az anyagi és ideológiai funkció magasfokú, teljesértékű öt-
vözése, az ember ember voltának  feltárása, bizonyítása,  tárgyiasítása. Előjele 
ennek az iparművészet, ipari tárgy-formálás gondolatának felmerülése, fontos-
ságának felismerése, de ugyanígy előjele az építészet és városépítési szemlélet 
tágulása, az egyre nagyobb mélységet és szélességet áttekintő művészeti látás-
mód, gondolkodás. A szándék azonban még nem valóság, és a társadalom mai 

18 Lásd Major Máté:  „Sziget”-ház,  „sziget”-lakás  –  vagy  közösségi  otthon  című  tanulmá-
nyát. Kortárs,  1960/11.  749–756.  o.,  vagy  a  feladatok  vonatkozásában:  Ferenczy Károly 
Életforma – lakáskérdés. Valóság, 1963/2. 69–84. o.
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anyagi fejlettsége a legjobb esetben is csak a tudatosság első fokának, a foko-
zódó tudatosodásnak – a felismerésnek – felel meg. A teljes egészében tudatos 
építészeti (és művészeti) tevékenység még a jövő feladata.
Előbbi  megállapításaimmal  szemben  az  vethető  fel,  hogy  a  járműépítés, 

iparművészet, vagy maga az ipari formálás sem választható el az építészettől 
a kollektív építő – alkotó tevékenység ismérve alapján. De ez – ahogyan a má-
sodik jellegzetesség tárgyalása során említettem – nem is célom. Építészet és 
járműépítés között nem ismerek más határt, válaszfalat, mint csak annyit, hogy 
az  egyik  –  rendeltetésénél  fogva  – mozgó  életteret,  a másik  helyhez  kötött, 
letelepített életteret produkál az ember számára. Különbözőségük ebből ered, 
a mozgás és helyhez kötöttség ellentétéből.
Megkísérlem ezek után az építészetben a tartalom és forma kérdésének néhány 

sajátosságát összegezni. Ismétlem azonban, hogy tartalom és forma szétválaszt-
hatatlan egység, az egyik átcsaphat a másikba, a tartalom bizonyos vonatkozá-
sokban forma, és a forma tartalom lehet. A következőkben, ha mégis tartalomról 
és formáról különválasztva beszélek, ez csak a szükségszerű kiragadás és egysze-
rűsítés, és mindig csak legfeljebb egy adott nézőpontból, átmenetileg érvényes. 
Minden elhatárolás csak viszonylagos értékű, a szétválasztás önkényes.

Az építészet tartalmi kérdéseiről

Mi az építészet tartalma tehát, mi az, ami a formán túl, a fölött meghatározza 
jelenségeit? Ha a teljes általánosságában vetem fel e kérdést, a válasz az építé-
szetről elmondottakból következik. Az építészet tartalmi, meghatározó oldala 
végső soron a vele szemben támasztott társadalmi igény, és ennek kielégítése, 
tehát  a  rendeltetés,  a  funkció. A tartalom ezért maga  a  társadalmi oldal  tel-
jes bonyolultságában és ellentmondásosságában, mozgásában és fejlődésében. 
A tartalmi oldalon belül  az  igény,  az  igény kielégítése,  a  konkrét  rendeltetés 
és funkció már különböző rétegeket, fokozatokat, a megvalósulás időbeli ösz-
szefüggéseit  fejezik ki. Minden  fokozaton belül,  az  általánostól  a különösön 
át a konkrét felé haladva, az építészet tartalmi oldala a döntő, a fejlődésben-
keletkezőben levő tartalom és forma egységében – ellentétében végső fokon 
a tartalom az előremutató, az újat kikényszerítő.
Ha a tartalom, a társadalmi oldal különböző – a megvalósítás során kibonta-

kozó – egymásba átmenő alkotóit elemezzük, nyilvánvaló, hogy a legszélesebb 
és  legáltalánosabb fogalom a  társadalmi  igény, az  igényen belül  felsorolható, 
messze sokfelé összefüggő bonyolult és ellentmondásos kérdéscsoport, amely 
végső  soron  a  társadalom valamennyi meghatározó és meghatározott  viszo-
nyát, összefüggését, létét érinti, az alaptól a felépítményig. Ez az igény nemcsak 
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térigény, olyan értelemben, hogy a társadalom egyre több és nagyobb teret kíván 
élet- és munkafolyamatai keretéül. Az építészettel szemben támasztott és támasztható 
valamennyi követelmény tükröződik benne; a megfogalmazott és megfogalmazatlan, 
de latens formában már jelen lévő biológiai és szellemi igények, a társadalom 
és  politika minden más  kérdése,  a  kor,  a  társadalom  egész  keresztmetszete, 
a maga konkrétságában. Az építészeti  igény  lényegében társadalmi kérdés és 
a  társadalom  –  önmagával  és  az  építészettel  szemben  támasztott  –  követel-
ményeitől függ. A társadalmi igény mozgása – fejlődése nyilvánvalóan a meg-
valósítás előtt  jár, ösztönző, mozgató szerepe kétségtelen. Ez az igény mégis 
ugyanolyan tükörképe a kornak, mint maga a megvalósítás és egyúttal a kor 
reális lehetőségeinek a kifejezője is.
„… az emberiség mindig  csak olyan  feladatokat  tűz maga elé,  amelyeket 

meg  is  tud  oldani  (…) maga  a  feladat  csak  ott  vetődik  fel,  ahol megoldásá-
nak  anyagi  feltételei már  adva vagy  legalábbis kifejlődőben vannak.”19 Marx 
a  termelési  viszonyok  kérdéséről  beszél  itt,  de  ez  az  építészettel  kapcsolatos 
társadalmi igényre is vonatkoztatható. Legfeljebb azt tehetnénk hozzá, hogy az 
„anyagi feltételek”-et anyagi és egyéb feltételekre egészíthetnénk ki, ez azon-
ban értelemszerűen a gondolatban úgyis ott rejlik.
Az  igény változása, mint  tartalmi változás,  lényegében  az  építészet, mint 

jelenség változásának az oka. Az igénybe azonban – ilyen értelemben – valóban 
beletartozik mindaz, amitől az építészet jelenségeinek változása függ, a puszta 
térigénytől,  a  biológiai  igénytől  az  anyagi  eszközök-lehetőségek  fejlődésének 
követelményein át a korszellem, korízlés – anyagi tényezőktől meghatározott, 
de önmozgással rendelkező – igényéig bezáróan.
A tartalmi oldalon belül a következő fokozat: a rendeltetés már szűkebb kate-

gória, mert a konkrét rendeltetés összes igényével együtt, egy önmagában vég-
telenül bonyolult, de már leválasztott igényt jelöl, a kor társadalmi igényének 
csak egy – filozófiailag a különös kategóriájába tartozó – válfaját. Rendeltetés 
és tartalom azonban csak, mint szándék azonos. Megvalósulásában a rendelte-
tés egyedi, konkrét formát ölt, a tartalomra visszahat a forma, tehát már egyedi, 
módosult tartalomként él tovább, ahol a rendeltetés a meghatározó oldal.
A rendeltetés esztétikai vonatkozása, a rendeletszerűség formai kifejeződé-

se  a  tartalom és  forma viszonyának  egyik  csuklópontja. Ez  az  általánosabb, 
szélesebb kört magába foglaló alakja a funkció és forma egységének, kapcsola-
tának. Végül az igény egyedi, konkrét, a formát organizáló megjelenési módja 
a funkció, amely a társadalom igényének – minden változatossága, sokrétűsé-

19 Marx – Engels: Művészet, irodalom. Szikra, Budapest, 1946. 32-33. o. (Marx: A politikai 
gazdaságtan bírálatához: Előszó. Szikra, Budapest, 1952. 6. o.) – Ma is érvényes megállapí-
tás.
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ge ellenére – leszűkített, konkretizált változata. E leszűkítettségében azonban 
épp konkrétsága folytán, az adott területen és összefüggéseiben elmélyül, és az 
adott feladaton belül az igény kibontakozását, sokrétűségének konkrét feltáru-
lását jelenti.
A funkció  értelmezése  kétoldalú.  Egyrészt  az  épülettel  szemben  támasz-

tott társadalmi igény konkretizált változatát, a mű meghatározó, tartalmi olda-
lát jelöli, másrészt a már létrejött építészeti műben zajló, meghatározott belső 
mozgást, életfolyamatot (az épület működését) rögzíti. Ez a sajátos kettősség 
a tartalom és forma egymásba átcsapását, lehatárolhatatlanságát bizonyítja.
Eddig az építészetet meghatározó  tartalmi oldalról,  az építészet  társadal-

mi tartalmának lényegéről beszéltem. Ha részleteiben vetjük e tartalmi oldalt 
vizsgálat alá, a sajátosságok között az egyik alapvető jellegzetesség e társadalmi 
igény korhoz, társadalomhoz, tehát osztályhoz kötöttsége. Ez az emberi elő-
történet, az osztálytársadalmak folyamán elsősorban az uralkodó osztályokhoz 
való kötöttséget  jelentett. Ez a  történeti építészet vizsgálatánál  feltétlenül  fi-
gyelembe veendő szempont, bizonyos kérdésekre a formai oldal vizsgálatánál 
megkísérlek néhány példát említeni. Az építészettörténetnek azonban ilyen irá-
nyú – a társadalmi tartalmat, a kizsákmányoló és elnyomott osztályok építé-
szetének ellentmondásait feltáró – vizsgálata külön, részletes kutatást igényel.
A társadalmi tartalom vonatkozásában igen sok kérdés merül fel. Csak em-

líthetek néhányat, inkább a problematika bemutatására, anélkül, hogy bármelyik 
elemzését e helyen vállalnám. Ilyenek: a társadalmi igény, az emberszolgálat ki-
elégítése a különböző történeti korokban; a társadalmi tudat fejlettsége, a tuda-
tosság foka a múlt és a ma társadalmában; az építészet helye a társadalomban; az 
építész szerepe a társadalmi problémák felismerésében; adva vannak-e a társa-
dalomban a lehetőségek ezek megoldására, stb. Ilyen és ebhez hasonló kérdések 
azok, amelyek az építészet tartalmi oldalára vonatkozóan felvetődnek. Különö-
sen a XX. század folyamán, a társadalmi tudat fejlődése folytán került és kerül 
az építészeti érdeklődés homlokterébe a társadalmi kérdés, az építészet tartalmi 
oldalának problémája. E folyamat fejlődését itt nem elemezhetem, e téma külön 
– alapos és hosszadalmas – kutatást igényel. Egy kérdést azonban ki kell emel-
nem és ez a modern építészet tartalmi sajátosságának kérdése.
A modern építészet a társadalmi fejlődés bizonyos vonatkozásában élenjáró 

tényező. A modern építészeti szemlélet lényege a különvált és egymástól elsza-
kadt  társadalmi,  tudományos, művészi,  technikai,  gazdasági  és  egyéb  alkotói 
szempontok egyesítésére való törekvés. E szándék minden jelentős alkotására és 
kiemelkedő alkotójára jellemző, ez a modern építészet alapvető jellegzetessége.
Csak ilyen szemlélet alapján jöhet létre korszerű, modern építészeti alkotás. 

Ennek a törekvésnek az intenzitása, a műben történő megvalósítási foka lehet 
csak értékmérő, és az alkotó szándékának és képességének fokmérője.
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Mies van der Rohe így fogalmazza meg ezt a követelményt: „Nem annyira 
az eredmények, mint inkább az alkotó folyamat alapján kell ítélkeznünk. Ek-
kor derül ki az, hogy vajon a forma az élet követelményeiből tisztul-e le, vagy 
csupán valamilyen  l’ art pour  l’ art elgondolás alapján  jött  létre. Ezért olyan 
lényegbevágó az alkotás folyamata. Számunkra a döntő és elhatározó jelentő-
ségű tényező maga az élet, egész teljességében, beleértve minden szellemi és 
anyagi relációt.”
Máshol ezt említi: „Ki kell elégítenünk korunknak a realizmus és a rendel-

tetésszerűség iránti igényét.”20

Ha  a modern  építészeti  szemléletet, mint  olyan magatartást  jellemezzük, 
amelynek  az  említett  gondolatok,  célkitűzések  jelentik  sajátosságát,  világos 
a modern szemlélet és a szocialista művészet szemléletének végső azonossága 
is. Ernst Fischer így fogalmazza meg a szocialista művészet lényegét: „Nem va-
lami egységes stílus kialakításáról van itt szó, hanem egy új társadalmi tartalom 
művészi kifejezéséről. A szocialista  realizmus nem stílus, hanem magatartás. 
Az a magatartás, amelyet a Marx, Engels és Lenin felfedezéseit ismerő szocia-
lista művész és író korunk társadalmi tendenciáival és jelenségeivel szembeke-
rülve követ, a társadalmi dialektika reflexe a művészetben és az irodalomban 
tudatos állásfoglalás a munkásosztály, a munkásosztály küzdelme, egy új világ 
felépítése mellett.”21

Természetesen nem állítom, hogy a modern építészet mesterei általában el-
jutottak a felismerés marxista fokára. Az új világ felépítésében, az új valóság 
összképének megteremtésében azonban mégis hasznos minden őszinte felis-
merés, és részét képezheti – bár alacsonyabb fokozatát képviseli a szocialista 
tudatosság  kialakulásának  –  az  osztálynélküli  társadalom  építészete  megte-
remtésének. Ismét Ernst Fischert  idézem, a művészet általános problémáival 
kapcsolatosan: „Ezt az összképet nem alkothatjuk meg a marxista dialektikus 
filozófia nélkül: de világunk felfedezésében, a rész-aspektusok művészi ábrá-
zolásában nem-marxista művészek és írók is részt vesznek. Minden törekvés, 
amely a valóság előítélet nélküli ábrázolására irányul, egyszóval: az őszinteség, 
valamennyiünknek segít előbbre jutni.”22

Ez a művészet vonatkozásában általában is igaz, de még fokozottabban igaz 
az építészet, a tárgyi valóságformálás világában. Hiszen az anyagi valóság terü-
letén sokkal kevésbé kötnek az osztálykorlátok, kényszerítőbb a valóság ereje, 
egyértelműbb  a  meghatározottság,  könnyebb  a  felismerés.  A modern  építé-

20 Philip C. Johnson: I. m. 192, 191. o.
21 Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet. Gondolat, Budapest, 1962. 99. o. – A maga 

területén és idején jó szándékú műként született.
22 Ernst Fischer: Művészet és szocializmus. Nagyvilág, 1963/7. 1061–1061., 1057. o.
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szeti szemlélet ezért közelítheti meg a maga ösztönös dialektikája segítségével 
minden művészeti forma közül legjobban a valóságot. Az ösztönös felismerés 
tehát a modern építészeti szemlélet tudatos marxista alkalmazásához igen kö-
zel állhat és a modern építészet legjelentősebb alkotói valóban felismerték az 
építészet területén a valóságot. A marxista (és minden más jószándékú) építé-
szetelmélet feladata az ösztönös felismerések tudatossá tétele, az alkotás törvé-
nyeinek végleges feltárása.
A modern építészet társadalmi tartalma ennek megfelelően a tudatosult és 

tudatosan vállalt társadalmi feladat, az „emberszolgálat”, az emberi igény ma-
radéktalan kielégítése, minden  (fizikai,  szellemi,  társadalmi,  stb.)  igény  lehe-
tő  legteljesebb kifejtése és kiszolgálása. Ez a gondolat az osztálytársadalmon 
belül  az  emberiség  jövőjének,  az  osztálynélküli  társadalom  alapvető  igénye-
inek,  követelményeinek  felismerését  rejti magában,  és  az osztálytársadalmak 
eddigi osztályépítészetének tagadását  jelenti,  tudatos, vagy részben ösztönös, 
de a haladást mindenképpen szolgáló  formában. Ez a modern építészet  leg-
jobb művelőinek  elsődleges  célkitűzése, Gropiustól Oscar Niemeyerig,  vagy 
Joseph Goçarig. Az „emberszolgálat” gondolatát sok rágalom érte, sokszor és 
sokféleképpen próbálták kiforgatni, félremagyarázni, tartalmát retrográdnak, 
a társadalmi haladás visszahúzójának, a forradalmi mozgalom akadályának fel-
tüntetni. Kétségtelen, hogy e gondolat, az emberszolgálat a maga valóságában, 
teljességében, tartalmi gazdagságában csak a szocialista építésben bontakozhat 
ki. Szándéka szerint a szocialista társadalom fő célkitűzése az ember felszaba-
dítása, az új ember kiformálása, a társadalmi ember szolgálata, és ez a cél az épí-
tészet természetszerű alapfeladatát képezi. Egyúttal ez az igény a legmagasabb 
fokú  tudatosság,  szervezettség,  tervszerűség  követelményét  is magában  fog-
lalja. De épp ez kötelez minket arra, hogy ennek az alapvető követelménynek 
első felvetőit, hirdetőit, elméleti kidolgozóit – akik kapitalista társadalomban is 
képesek voltak felismerésére és megvallására – Gropiust, Le Corbusiert, Frank 
Lloyd Wrightot és a modern építészet többi úttörőjét emberségükben mélyen 
megbecsüljük  és  gondolataikat  tovább  érlelve  –  valóra  váltsuk. Az  építészet 
alkotói, ha hivatásukat odaadóan és tiszta szívvel művelik, osztálykorlátaik el-
lenére szükségszerűen  jutnak el az építészet  tartalmi oldalának, a  társadalmi 
igény, a társadalmi kérdés jelentőségének felismeréséhez.
Egy kapitalista környezetben élő és működő építész néhány gondolatát idé-

zem: „A művészi alkotás és a mérnöki gondolkodás közötti harcban, ahogy ez 
a modern építészetben lejátszódik, egyúttal az emberi igények és technikai kö-
vetelmények – egész korunkat átszövő – átfogó rendezése is tükröződik” – írja 
Jürgen Joedicke, a modern építészet történetének ismert kutatója.
„Le Corbusier (…) az a művész, akinek a ma elérhetőt messze túlszárnyaló 

elképzelései vannak az új építésről az új társadalomban.” 
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Máshol így ír: „A modern építészet mögött olyan emberkép áll, amely még 
nem valóság, de már reménység.”
Majd műve utószavában: „a milliók emberhez nem méltó lakása elleni til-

takozás, az a vád indította útjára, hogy a 19. század építészete teljesen átsiklott 
azokon a szociális feladatokon, amelyeket a század eléje állított. (…) A modern 
építészet kimondotta, hogy minden mű alapjául a szociális követelményeket, az 
anyagot és szerkezetet, a célt és a használatot kell tenni.”23

A XX. századi építészet – a modern építészet – feladata, hogy a társadalmi 
tartalom, a társadalmi igény tudatos megfogalmazásával az építészetet új színre 
emelje, az emberiség életkeretét átalakítsa. 
Tartalom és forma viszonyának alapvető mozzanatát, az építészet tartalmát. 

mint  társadalmi  tartalmat  vizsgáltam  az  előzőekben. Mielőtt  az  építészeten 
belül az egyes feladatoknál, azokon belül a részletekben a tartalmi mozzanat 
néhány további jellegzetességét elemezném, tisztáznom kell az építészet tárgyá-
nak kérdését.
„Az épülőt realitása nem a falakból és a tetőből áll, hanem abból a térből, 

amelyben élni fognak.”24

Lao-ce gondolatáig jutott el a modern építészet egyik legkiválóbb művelője, 
Frank Lloyd Wright az építészet lényegének kutatásában, ősi, alapvető felisme-
rés ez az építészet lényegéről, céljáról és tárgyáról, a térről, amely tartalom és 
forma legszorosabb, dialektikus egységét jelenti. A tér, mint az építészet tárgya, 
az anyag térbeli elosztása és hiánya, egyszerre tartalom, (s e tartalom nem más, 
mint maga a térben és időben létező anyag, az objektív létező, minden jelenség 
végső  tartalma,  hordozója)  és  ugyanakkor  forma  is,  a  lehatároltság,  a  külső 
megjelenés, a  tartalmi oldal megvalósulásának formája. Emberi viszonylatok 
bonyolult szövevénye a tér, fölé és alárendeltség, kapcsolat és elkülönülés, az 
ember és természet összetett viszonyulása. Ez a tér a maga kettősségében, el-
lentmondásosságában jelenik meg számunkra, a belső és külső tér, a lehatáro-
láson belül és kívül eső – pozitív és negatív –, a teret jelentő űr és azt határoló, 
tér  nélkül  nem  létező  anyag,  tér  (tartalom)  és  forma  (a  lehatárolás)  dialekti-
kus  egységében. A tér  formája,  lehatároltsága  a  jelenség  lényegi oldala,  tehát 
a forma lényegivé, tartalmivá válik. A tér, az építészet tárgya tehát tartalom és 
forma is. Az épület, a mű belső oldala, megvalósításának célja, meghatározó 
oldala, s ugyanakkor – az építészet által létrehozott mesterséges tér, „második 
természet”, forma is, meghatározott, érzéki,  felszíni  jelenség. A megközelítés 

23 J. Joedicke: Geschichte der modernen Architektur. Hatje, Stuttgart, 1958. (Magyar fordítá-
sa: Modern építészettörténet. Műszaki tankönyvkiadó, Budapest, 1961. 11, 97, 152, 239. o.)

24 Frank Lloyd Wright: The future of architecture. Horizon Press, New York, 1953.
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módjától függ tehát, hogy a tér, az építészet tárgya vizsgálatánál a tartalmi vagy 
a formai vonatkozásokat emelem ki.
Az építészet általános tartalma (társadalmi tartalom), és konkrét tartalma, 

„tárgya”  –  a  tér  –  alapvető  vonásainak  áttekintése  után,  a  tartalom  néhány 
konkrét építészeti vonatkozását kell még felemlítenem.
A társadalmi tartalom a maga konkrét megfogalmazásában, egyediségében, 

mint az épület által betöltendő funkció  jelentkezik. Az épület tartama, meg-
határozó oldala  tehát a  funkció, amely azonban soha nincs külön,  legfeljebb 
jelképe,  az  építész  asztalán  fekvő váziat,  „funkcióséma”  az,  ami  a  formától, 
épülettől  függetlenül megjelenik. A funkció  (szolgálat) és a  forma  (építészet-
té  formálás)  viszonya,  ellentmondása  az  építészet  fő  ellentmondása,  ez  a  fő 
mozgató erő, s ez a tartalom és forma ellentmondásának konkrét feltárulása 
is. A funkció és forma ilyen összefüggését hangsúlyozza Frank Lloyd Wright 
említett művében, ahol az építészet lénvegeként elemzi Louis Sullivan tételét: 
„Funkció és forma egy.” Ez a tartalom és forma, a közöttük levő ellentmondás, 
harc dialektikus egységének ösztönös, de teljesen világos felismerése. Funkció 
és forma között folyik az a harc, az alkotó tudatában és a megvalósulás valósá-
gában egyaránt, amelyet mint tartalom és forma harcát – egymásbahatását, az 
ellentmondások mozgását, harcát, s végül, az alkotói folyamat, vívódás ered-
ményeképpen mint  azok  feloldását,  az  épületben  való megvalósulását  –  kell 
említenünk. „A forma követi a funkciót” – ez a tartalmi oldal elsődlegességé-
nek hangsúlyozása. A forma – a tartalom kibontása, megvalósulása, feltárulása 
a művész tudatán át. Ez a tartalom és formaegység követelményének lényege. 
A harc, az ellentmondás funkció és forma között nem szűnik meg. A megépült 
objektumban újra kezdődik, most már mint a megvalósított  funkció – és az 
időközben vele szemben megváltozott társadalmi igény, a funkció módosulása 
közötti, a megvalósított forma és annak hibái, illetve a módosult funkciót ki 
nem elégítő forma közötti ellentétté, majd ellentmondássá fejlődik. Ez szük-
ségszerű következménye az építészet időbeli, történeti voltának és a megépü-
léssel bekövetkező kőbe merevedésnek, az építészeti objektum viszonylag hosz-
szú élettartamának, használói változásának, a társadalmi igény változásának.
A forma tehát, az elhatároltság, a belső és külső forma, felépítettség egyaránt 

az  alkotói  folyamatban,  az  adottságok  egységbe  forrasztása, művészi  formába 
öntése során – a tudat legmagasabbrendű mozgási folyamatában – azonosul az 
igénnyel, a funkcióval. E folyamat belső ellentmondásaira majd még a forma és 
hagyomány összefüggéseiben, a művész szerepének tárgyalásakor visszatérek.
Az építészeti feladat részleteiben, az épület elemeiben a tartalom már mint 

részfunkció, mint cél, anyagi, leszűkített értelemben vett rendeltetés jelentke-
zik. Ilyen a szerkezetek (megszokott, célszerűen kialakított formák) rendelte-
tése, meghatározó, lényegi oldala, ilyen részletekben rejlő tartalom, használati, 
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rendeltetési  cél  például  a  térlefedés,  térelhatárolás,  erőtovábbítás,  erőátadás, 
vízelvezetés  stb.,  tehát  a  szerkezetek,  részletek  létrehozásának  értelme,  célja. 
Ez a kérdés az, ahol a tartalom és forma, az új tartalom és régi forma, a raci-
onális, mérnöki, átgondolt,  tudatosult forma és a tartalmat, rendeltetést csak 
alacsonyabb fokon kielégítő, kifejező, tükröző, betöltő régi forma közötti ellen-
tét, sőt ellentmondás a legvilágosabban felismerhető. Ez azonban szintén nem 
választható el a társadalom anyagi alapjától és a technikától, ezek fejlettségétől, 
a társadalomban folyó új és régi harcától, a kortól, a társadalomtól, tehát a tár-
sadalmi igénytől.
E  tényleges  tartalmi vonások, mozzanatok mellett  gyakran használják  az 

építészeti  „tartalom”  fogalmát  az  előbbiektől  eltérően  a  képzőművészetből 
és  irodalomból  átvett  értelemben  is. A tényleges  és  elsődleges  társadalmi  és 
építészeti  tartalom mellett  van ugyanis  a  tartalomnak  egy másik  rétege,  egy 
felszínibb, épp ezért szembetűnőbb, de kevésbé lényegi tartománya, s ez az épí-
tészeti formákhoz kötődő, tapadó kifejezés-tartalom. Ilyen a római-görög osz-
loprend és párkányzat sokat emlegetett – rátapadó és hozzáérzett – társadal-
mi tartalma is. Az oszloprend és gerendázat osztályuralmat hirdető jegyeiről, 
a monumentalitásra törekvés, meghatározottság, stabilitás felkeltett érzéséről, 
az  építészeti  forma  jelentéséről  (jelentéstartalmáról,  antropomorf  jellegéről) 
beszélhetünk  ilyen  vonatkozásban. Kétségtelen,  hogy  a  rátapadt  tartalom  is 
rendelkezik kifejezőerővel,  vannak  tartalmi  vonásai,  amelyek  tükrözik  a  kor 
hangulatát, a magatartást, az osztályuralom, az  ideológia  jellegét, elsősorban 
erkölcsi és érzelmi, és nem logikai racionális jellemzőit, jelenségeit. Ez a tükrö-
zés azonban – az elsődleges, természetszerűen és szükségszerűen tükröződő, 
kifejeződő tényleges  társadalmi  tartalommal szemben, amelyről a  társadalmi 
igény kérdésénél beszéltem – csak másodlagos. Létrejötte az építészet és tár-
sadalom együttes belső mozgásának, sajátságos összefüggéseinek eredménye, 
és  elsősorban  csak  egy  adott,  összefüggő  társadalmi  fejlődésben  valóságos. 
Tehát a görög-reneszánsz oszloprend a klasszicizmusban (vagy akár az eklek-
tikában) még hordozhatott  ilyen tartalmat az európai társadalom, az európai 
építészet számára, de nem a kínai, vagy vietnami építészet és társadalom szá-
mára. Ugyanígy  lefoszlik  ez  a  „rátapadt”  tartalom  a  közép-amerikai  indián, 
vagy  akár  az ősi  indiai  építészetről, mert  társadalmuk végérvényesen  eltűnt, 
elsüllyedt a történelmi fejlődés folyamán. Ezek az építészetek mégis tükrözik 
társadalmukat,  a kort,  a  társadalmi  tartalmat  e másodlagos  jelentéstartalom, 
konkrét kifejezés nélkül is.
Az az állítás, hogy csak ez a „rátapadt tartalom” az, ami az építészetben az 

eszmei-ideológiai  követelményeket,  elképzeléseket  kifejezni,  a  kort,  társadal-
mat tükrözni képes, erőszakolt és a marxista állásponttól idegen. Mindez nem 
volt más, mint a tükrözés fogalmának félreértése, az építészettől idegen „esz-
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mei” kifejezés követelése az építészettől, a valóságos, szükségszerűen tükrözött 
társadalmi tartalom felismerése és megértése helyett.
Ezek  talán  azok  a  legjelentősebb problémák,  amelyek  az  építészet  tartal-

mi oldalának vizsgálata során felmerülnek Természetesen ezzel nekem is csak 
részlegesen sikerült megközelítenem a  tartalom problémáját, az elmondottak 
csak néhány fő vonását, kérdéseinek egy-egy oldalát világíthatták meg. Ez   te-
rület  továbbra  is  jelentős és  lényeges kutatási  feladat a építészetelmélet előtt. 
A tartalom és forma összefüggéseinek tárgyalása során én is visszatérek még 
a tartalmi kérdésekhez és különösen az építészet egyes alapvető jelenségeinek 
elemzése során, mint a stílusprobléma, a rendeltetésszerűség vagy az építészet 
más  esztétikai  kérdéseinek vizsgálata  – újra megpróbálkozom néhány vonás 
megvilágításával. Ismételten utalok azonban a tartalom és forma dialektikus, 
egymásba átcsapó viszonyának a sajátosságára, és a tartalom és forma kérdései-
nek nehezen megragadható – csak felszínesen megközelíthető voltára.
Mielőtt  az építészeti  forma néhány problémájának elemzésével próbálko-

zom, figyelmeztetnem kell a terminusok valóságosnál merevebb, egyszerűsítő 
voltára, e viszony, kettősség valóságot tükröző, de azt nem egészében megra-
gadó jellegére. Ezek a nehézségek, amelyek a tartalmi oldal, a társadalmi igény 
elemzésénél  csak  kevésbé  jelentkeztek,  a  látszólag  könnyebben megragadha-
tó, felszínibb, előttünk adott és feltárulkozó forma vizsgálata során fokozot-
tabban jelentkeznek. Ennek során bontakozik ki a tartalom és forma állandó 
egymásba átcsapása, az ellentmondások sajátos fejlődésének törvénye. A forma 
sokoldalúsága,  tulajdonságainak  változó  volta,  fokozatainak  sokfélesége,  bo-
nyolultsága csak növeli a problémát és megnehezíti tájékozódásunkat.

Az építészeti formáról

A forma a  jelenség érzékelhető, megismerhető, megragadható oldala, a tartal-
mi oldal megjelenése. Elhatárolása, tulajdonságainak megragadása az építészet-
ben mégis nehezebb, mint  tartalmi oldalának meghatározása. Míg a  tartalom 
a valóság törvényszerűségeinek általánosítása, kiemelése révén végső soron az 
emberre, a társadalomra, a társadalmi gyakorlatra és igényre vezethető vissza, 
a formai oldal, mint maga a valóság, a jelenségek világa, végtelenül sokrétű. De 
akkor is, ha a forma külső, felszíni jegyeit vizsgáljuk, amint jellemzőit megra-
gadjuk, már lényegi, tartalmi és nem formai oldalát határozzuk meg, a forma 
tehát átcsap ellentétébe, ismételten kisiklik az elemzés köréből. A tér- és időbe-
li, négy dimenziójával a  legmesszebbmenően a valóságba tapadó építészetben 
mégis kézenfekvőnek látszik a forma megragadhatósága, hiszen ott áll előttünk, 
mint realitás, csak külön kell választani, el kell határolni tartalmától. És ez a leg-
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nehezebb feladat. A forma elsősorban forma – a szó eredeti értelmében – el-
határoltság, a  tárgy külső alakja,  felülete, megjelenése, és belső fölépítettsége, 
szerkezete. De ezek ugyanakkor lényegi vonások is: a forma hordozza, alakítja, 
jeleníti meg a tartalmát, s a forma módosulása a tartalom módosulását is ered-
ményezi. Az építészeti mű mint forma nem más, mint a jelenségek halmaza és 
az egyes jelenségek a mű részformái. E jelenségek összessége azonban már maga 
az építészeti mű lényege, maga a mű. A mű, az építészet tehát formájában, jelen-
ségeiben tárul fel, a jelenségek, tulajdonságok, a belső és külső forma összessége 
a mű lényege, tartalma. Mégis hajlamosak vagyunk a jelenség és lényeg szétvá-
lasztására, a tartalomtól elkülönített, attól elszakított forma emlegetésére, vala-
milyen elidegenített formafogalom használatára. Az építészetben formarendről, 
stílusról, külső, rendeltetést kifejező formáról, kompozícióról, formai egységről, 
formai hatásról,  formai  kifejező-eszközökről  és még egy  sereg hasonló  foga-
lomról beszélünk, amelyeknél a forma más és más értelmet, szerepet nyer. S itt 
végeredményben még csak a külső formáról van szó, a belső forma, az építészeti 
mű lényege még sokoldalúbb, még nehezebben ragadható meg.
Mégis meg kell kísérelni, épp e sokoldalúsága miatt, a formai oldal jelleg-

zetességeinek, vonatkozásainak, külső és belső viszonyainak legalább néhány 
alapvető szempont szerinti elemzését, értelmezését.
Ha a funkció és forma oldaláról közelítjük meg a kérdést, a forma – mint 

maga a térbeli, megvalósult építészeti mű bontakozik ki előttünk. A tér, a bel-
ső  és  külső  tér mint  lehatárolt  forma  kérdését már  említettem. A tér  forma 
– amelyben a belső, lehatárolt tér és a körülvevő negatív tér, amelyből kimet-
szettük, ellentmondásos egységet alkot –, de az építészeti alkotás célja, tárgya 
is, és egyúttal az épület mint külső forma (tömeg) tartalma is.
A forma tehát elsősorban a megjelenési forma, az érzéki, optikai és tapintó 

észlelés  tárgya,  az  anyagok,  szerkezetek  külső  határoló  felületei, maga  a  va-
lóság,  a  jelenség  –  és  egyúttal  –  a  szükséglet,  igény  kielégítése. Ugyanakkor 
művészi, tehát tudatos, ember által formált forma –, ahol az anyagi valóság és 
a művészi megformálás összhangja alapvető követelmény. Maga az épület, az 
építészet tér- és időbeli rendszere, mint jelenségek halmaza tehát forma, és for-
málás műveletének (munkának) az eredménye. Ez a tény az építészet esztétikai 
vizsgálatának alapja.

Anyag és szerkezet

E formálás tárgya az anyag, az építészet eszköze, a tudattól függetlenül létező 
objektív  realitás. Az  építészet  tárgya  tehát,  ahogyan  az már  a  tartalmi  oldal 
vizsgálatánál nyilvánvalóvá vált a térrel kapcsolatosan, maga a térben és időben 
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létező valóság, az anyag. Az anyag új konfigurációi létrehozásának folyamata az 
építés, és az építészet az anyag megmunkálásának eredménye. Az anyag tehát 
ilyen értelemben, mint az építészet tárgya, tartalom (meghatározó oldal) és for-
ma (meghatározott) is egyidejűleg, szétválaszthatatlan egységben, attribútuma-
ival, létezési módjával, a térrel és idővel a négy dimenzióval együtt.
Leszűkítése tehát az anyag értelmezésének, és mint látni fogjuk, a szerke-

zetek értelmezésének is, ha szerepüket, jelentőségüket a tartalmi oldal összete-
vőire korlátozzuk.
„… az anyag, a szerkezet és (…) a funkció (…) – együttvéve a teljes építé-

szeti tartalom – sem épület (építészet) még.”25 – írja Major Máté, az építészet 
tartalmi oldalának elemzése során. Az építőanyagot és szerkezetet tehát a tar-
talmi oldalhoz sorolja. Gondolatmenetem szerint az előbbi az építészet tárgya, 
és a forma közvetlen megvalósulásának, a tér lehatárolásának „anyaga” is, az 
utóbbi pedig inkább a formai oldal jellegzetességeit, tulajdonságait viseli – két-
ségtelenül meglévő tartalmi vonásai, kettősége mellett.
Az építészeti mű – forma – szerkezetekben valósul meg. A szerkezet filo-

zófiailag  a különös kategóriájába  tartozik,  szerepe hasonló, mint  a nyelvben 
a grammatikának, a nyelv felépítettségének,  törvényeinek. Kialakult, megkö-
tődött forma, „szervezettség”, az anyag építészeti – tér- és időbeli, az emberi 
tudat által áthatott, eltárgyiasodott formája. A szerkezet a társadalmi gyakorlat 
folyamán – meghatározott törvényszerűségek szerint – átalakított természet.
A szerkezet azonban nem csupán forma, hanem tartalom és forma dialek-

tikus egysége. A szerkezet célja, rendeltetése, és a megoldás módja, lényege, sőt 
a megrögzött, kialakult szokások is a meghatározó elem a tartalmi oldal – meg-
valósulási alakja, megnyilvánulása: forma, formálás eredménye. Az építészeten 
belül a szerkezet kisebb egység, megkötött tartalmú és formájú elem. A szer-
kezetekben  a  forma  közvetlenül  az  anyag  tulajdonságainak  és  a  rendeltetési 
célnak felel meg, tehát anyag és építészeti forma itt igen szoros kapcsolatban 
áll. A szerkezet szerkesztési szabály az anyagok formálására, meghatározott vi-
szonylatok létrehozására az anyagban, adott és meghatározott körülmények kö-
zött. A társadalmi tapasztalat és a természettudományos módszer segítségével 
a szerkezet formálásakor az ember előre látja azoknak a tényezőknek a hatását, 
amelynek a szerkezet ki van téve. Ez a szerkezetek kialakulásának alapfeltétele. 
A szerkezetet az anyagi, technikai tulajdonságok és a tudat alakítóképességének, 
alakító szándékának harca, ellentéte, ellentmondása határozza meg.

25 Major Máté: Az építészet alakulásának és  fejlődésének  törvényszerűségeiről. Az ÉKME 
Tudományos Ülésszakának kiadványai. 1955. november 11–12. Budapest, 1957. 336. o. E 
tanulmány az építészet általános törvényszerűségeit foglalja össze és a hazai építészetelmé-
leti irodalom alapvető műve.
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A szerkezet mint építészeti elem, az anyag speciálisan megkötött formája, 
amit a tartalom (a rendeltetés, cél, meghatározó oldal) szervez. A szerkezet te-
hát  az  anyag  építészeti  felhasználásának  a  társadalmi  gyakorlatban  kialakult 
formája. A szerkezetben a szerkesztő gondolat – a tudat legmagasabb fokú ren-
dezőtevékenysége  –  érvényesül.  A szerkesztő-szervező  elv  (a  természet  által 
szervezett, organikus  lét példájára utalok itt) nemcsak külső formáló, hanem 
lényegi alakító is.
A szerkezet fogalma már közelebb visz az építészeti forma lényegének meg-

értéséhez. A forma fogalmának leszűkítése lenne, ha csak az alakot értenénk a 
formán. Az építészeti formáról csak, mint alakról beszélni (alaktan stb.) a for-
ma félreértésére, hamis építészeti szemléletre – tartalom és forma szétválasztá-
sára mutat. Ez a tévedés mégis elterjedt és mindennapi.
Itt érkezünk el a belső és külső forma problémájához, a belső és külső for-

ma lényegének megértéséhez.

A belső és külső forma fogalma

A külső és belső forma szervezettség, amely által az építészeti szervező gon-
dolat az anyag egész megjelenésében, felületében, színében, textúrájában jelen 
van és a szerkezetben, felépítettségben mint a szerkesztés elemeiben nyilvánul 
meg. Ez a szervezettség egyúttal tartalmi vonás is: nem szakítható el formai 
(jelenség oldala a meghatározó) és tartalmi vonatkozásoktól.
A belső forma az építészeti mű  lényege, meghatározó oldala. A belső elv, 

amitől az épület építészetté, ha úgy tetszik „műalkotássá” válik – a belső forma 
– a  szervező-szerkesztő gondolat. Forma,  amely  lényegi, meghatározó oldal, 
tehát tartalom is. Tartalmi oldala a gondolat, a tudat működésének megnyilvá-
nulása, formai oldala maga a létrejött jelenség, a megmerevedett, megszilárdult, 
végleges helyét elfoglaló anyag, az építészeti mű. 
A belső és külső forma összefüggésében tehát a belső forma az alapvető, 

a meghatározó, a külső forma nem más, mint a belső forma, a lényegi forma 
megnyilvánulása, feltárulkozása, megjelenése. A külső forma mégis rendkívül 
jelentős, hiszen számunkra, emberek számára ez jelenti az építészetet, a jelen-
ségek összefüggését, a közvetlenül megismerhető valóságot, a „második  ter-
mészet”-et, az élet keretét, amely tovább alakítja, formálja az embert, tudatát: 
értelmileg és érzelmileg, szellemileg és fizikailag, biológiai-fiziológiai vonatko-
zásaival hat rá. Ez jelenti tehát magát a valóságot, amely a jelenségekben tárul 
fel a tudat számára.
Ez a külső forma tehát az, amely nemcsak alakot, hanem szervezettséget is 

jelent, a belső forma kivetülését, ezen keresztül a társadalom, a létrehozó tudat 
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milyenségét tükrözi és megjelenésében, megmunkáltságában, formáitságában 
a társadalom anyagi fejlettségét, termelésének, a munka, a munkaeszközök fej-
lettségének, a technológiának közvetlen tárgyi valóságát vetíti elénk. A külső 
forma  ezért  közvetlenül  is  összefügg  a  társadalommal,  a  társadalom  anyagi 
alapjának  fejlettségével.  Ez  az  összefüggés  egyszerűbb,  kevésbé  bonyolult, 
mint a társadalmi tartalom tükrözése. E mozzanatok – a külső forma közvet-
len árulkodása  a korról  és  a  társadalmi  tartalom bonyolult összefüggéseinek 
feltárulása – együtt az építészet társadalmat kifejező oldalai. Erre a többszintű, 
bonyolult tükrözési folyamatra egyébként még visszatérek.
Az így meghatározott külső forma – amelyben tehát vetül mindaz, ami az 

építészet meghatározó oldala – amit építészeti stílusként (szűkebben értelmez-
ve építészeti formanyelvként) szoktak említeni, meghatározni. A forma, a stílus 
tehát maga az építészet, a külső forma, amelyben az építészet lényege, tartalmi, 
meghatározó oldala is vetül, tükröződik. Ezért halálraítélt és önmagába omló 
minden olyan szándék, amely az építészeti stílus, az építészeti forma utánzásá-
ra, reprodukálására törekszik. Az építészeti forma, a stílus nem választható el 
magától a társadalomtól, a kortól, az építészettől és feltételeitől, amelyekből az 
adott korban fakadt. Erre a kérdésre azonban még a stílus kérdésének vizsgá-
latakor visszatérek.

Forma és hagyomány

A stílus,  a  külső  forma  egy  adott  társadalmon  belül  sok  kialakult,  meglevő 
elemmel  rendelkezik. Ezek  az  átvett  elemek  jelentik  a hagyományt,  a megle-
vőt,  s egyúttal  a  kötöttséget,  amelyet  azonban  nem  kell  az  alkotás  folyamán 
átgondolni,  újraformálni.  A formák,  formarendszerek,  szerkezetek  átvétele 
szükségszerű következménye az emberi tudat lehatároltságának és a társadalmi 
lét, társadalmi gyakorlat követelményeinek. Elődei, az emberi nem egyetemes 
tapasztalata nélkül önmagára – s milyen fejletlen, primitív öntudatra – utaltan 
állna az ember a természetben. A nyelv, a tudat, az emberi termelési tapasztalat 
– maga az emberi lét – társadalmi, tehát történeti képződmény. Létének feltétele 
az eddigi emberi, társadalmi tapasztalat öntudatlan, elemzés nélküli, mechani-
kus – reflex-szerű átvétele. Ez az egyetemes tapasztalat, mint hagyomány tehát 
az  élet,  a  továbblépés  alapvető  feltétele. Mégsem  szabad  túlértékelni. A harc, 
az előremozgás, az ellentmondáson át  történő fejlődés az élet és a  természet, 
a valóság legátfogóbb törvénye. A tagadás, a meglevő tagadása visz előre. Az át-
vett hagyományanyag – tradíció és konvenció, nemes és szükséges ismeretanyag 
és öntudatlanul átvett, primitív kötöttségek sora – hatalmas súllyal nehezedik 
minden kor emberére. A hagyományanyag értékelése, tudatosítása, elemzése és 
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megrostálása, a kötő és visszahúzó elemek, a konvenciók legyőzése a tudatos lét 
állandó és elemi kötelessége, az előrelépés feltétele. Ez a folyamat az építészet 
területén  sem  kerülhető  el. A történeti  építészet  elemeinek  historizáló  felele-
venítése  az  eklektikában vagy  akár korunk építészetében –  a visszahúzó erő, 
az elhaló ideiglenes felülkerekedését, győzelmét jelenti, a fejlődés, továbblépés 
gátja, akadálya.
De  ugyanilyen  gát  és  akadály  az  életünket  körülvevő  hagyományanyag 

elemzésének, tudatosításának és kirostálásának, a hasznos és káros szétválasz-
tásának  elmulasztása.  A hagyományanyagot  sokszor  mint  követésre  egyedül 
méltót és alkalmast állították az építészet elé. Ez azonban inkább kerékkötője, 
mint  előrelendítője  volt  az  építészet  fejlődésének. A tudománynak  az  ember 
egész tevékenységét, a társadalmi tapasztalat egész bázisát fel kell mérnie, és ér-
tékelnie. A visszahúzó erőtől meg kell szabadulni, harcolni kell ellene. Lénye-
gében ez a folyamat megy végbe a modern építészet kialakítóinak, úttörőinek 
munkásságában. Le Corbusier, Wright, vagy Gropius munkásságának lényege, 
kiindulópontja épp a feladatok elemi, logikai elemzése, újra-átgondolása volt. 
Ez a folyamat az építészet ősi, egyetemes törvényszerűségeinek újrafelismeré-
sére,  a  legalapvetőbb  tények és összefüggések,  a  funkció,  a  formálás esztéti-
kai és egyéb törvényeinek újjáfogalmazására vezetett. Minden tényező alapos 
elemzése, átértékelése, csakis ez lehetett az új építészet kialakításának alapja.
A hagyományok és kötöttségek, az átvett – öntudatlanul alkalmazott – ele-

mek és az új, a gondolkodásból kialakított, a tudat, az igény által formált ele-
mek, formák, szerkezetek harca, küzdelme az építészeten belül – ez az építésze-
ti stílusok története, az építészet belső mozgásának hajtóereje. Az átvett elemek 
felhasználása szükségszerű, társadalmi-történeti törvény, a fejlődés, előrejutás 
alapja. A fejlődés azonban nem az átvétel, hanem épp az ellene való harc, az 
ellentmondásosság,  az  új,  a  születő  előretörésének,  a  régivel  való  harcának 
a gyümölcse.  Ilyen értelemben mondja Marx a  formáról, hogy „A félreértett 
forma éppen az általános és a  társadalom bizonyos  fejlődési  fokán általános 
felhasználásra alkalmas forma.”26

Természetes, hogy félreértett formáról beszél Marx, hisz’ az a társadalom, 
amelyik átvesz már nem azonos azzal, amelyben a forma, a hagyományelem 
létrejött.  A társadalom  megváltozott,  ugyanaz  szükségszerűen  nem  jelenti 
ugyanazt,  a  társadalmi  tartalom megváltozott. Az átvett  forma –  s  az  egész 
társadalmi gyakorlat ilyenekből áll – valóban általános és ugyanakkor szükség-
szerűen  félreértett, meg nem értett  forma,  léte  azonban kiküszöbölhetetlen. 
Általános felhasználása azonban csak a „társadalom bizonyos fokán” szükség-

26 Marx: F. Lassalle-hez 1861. június 22. In: Marx, Engels: művészetről, irodalomról. Szikra, 
Budapest, 1950. 29. o. – Érdemes idézni.
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szerű – és ez a döntő. A XX. század társadalma megteszi a legnagyobb lépést, 
ugrást az emberiség eddigi történetében. Az előtörténetből, a társadalmi tör-
vények spontán, öntudatlan érvényesüléséből átlép a tudatos emberi társada-
lom, a tényleges emberi történelem korszakába. A tudatosságnak ezen a fokán 
már meg kell érteni a formát, s a félreértett forma többé nem lehet a fejlődés 
szükségszerű lépcsőfoka. Nincs szükség többé a hagyományanyag félreértésé-
re, sem félremagyarázására. Fel kell tárni, fel kell ismerni a hagyományanyagot, 
elemezni kell kötőerejét, visszatartó hatását, és bátran ki kell szórni a szélbe az 
emberiség előtörténetéhez kötött vélelmeket és hiedelmeket. Ilyen felülvizsgá-
latra szorul a történeti építészet jóformán valamennyi „kompozíciós” és egyéb 
törvénye.  Itt,  ezeknek a  törvényeknek az értelmezése során  jelentkezik  talán 
a legnagyobb ellentét a múlt és jelen építészete, a történeti építészet és a mo-
dern építészet szemlélete között.
A történeti  építészet  lényege,  hogy  osztályuralomhoz,  az  emberek  alá  és 

fölérendeltségéhez,  a  kizsákmányoló  társadalmi  rend  létéhez  kötött.  Összes 
alá-  és  fölérendeltségi  viszonya,  külső  és  belső  alakítási  törvényei  e  tényhez 
kötődnek. Az ideológiai, eszmei tartalom – az osztályuralom hirdetése –, a „rá-
tapadt tartalom” – az osztálytársadalmak építészetétől elválaszthatatlan, s azt 
korlátozó, értékét csökkentő, illetve sajátos viszonyait kifejezővé tevő tényező. 
Talán egyedül az ember pszicho-fiziológiai adottságai jelentenek olyan ténye-
zőt,  amely  az osztálytörvények között  és  fölött,  részben azokat meghatároz-
va,  részben azonban azok által eltorzítva, az általános emberi értékrendszert 
képviselik. De még ezek is mennyi torzuláson, sajátságos átalakuláson mentek 
keresztül. Elemzésük,  vizsgálatuk  során  tehát  egész  történelmi  alakulásukat 
figyelemmel kell kísérni és le kell bontani a tényleges pszicho-fiziológiai tör-
vényekről  (alá és mellérendelés, hangsúly,  ritmus,  stb.) mindazt,  ami csak az 
osztályuralmak elvont tükörképe, ami az emberi  tudat elnyomásának, s nem 
teljes szabadságának tükrözése.
Hogyan alakul át mindez a modern építészetben? Mi választja el legéleseb-

ben a múlt és jelen építészetét? Épp ez a kérdés, az osztályuralomhoz, osztály-
hoz kötöttség kérdése. A modern építészetet az új építészet egyik legnagyobb 
alkotója, Frank Lloyd Wright, a demokrácia, az emberi egyenlőség építészeté-
nek nevezte. Nem világos megfogalmazása ez még az osztálynélküli társada-
lom követelményének, világossá csak úgy válik, ha összevetjük Wright organi-
kus társadalomról alkotott elképzeléseivel, s a szovjet társadalommal szemben 
táplált mély  rokonszenvével. Eszerint  az  emberi  egyenlőség  társadalma  csak 
az osztálynélküli, kommunista társadalom lehet, az ember egyéniségének tel-
jes kibontakozása, a személyiség teljes felszabadulása csak itt következhet be. 
Szükségszerű tény, hogy a modern építészet ma még csak csíráiban meglevő – 
kibontakozása is csak az emberi szabadság birodalmában következhet be.
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A modern építészetben tehát eltűnik, illetve átalakul az alá- és fölérendelés, 
a „mezzanin” és „belle etage”, a középkiemelés és „ünnepélyes oszloprend”, 
eltűnik a hamis pátosz, a  teátrális axialitás. Mies van der Rohe chicagói Tó-
parti magasházaiban kinek jutna eszébe kiemelt emeletsort, alá és fölérendelt 
lakásokat keresni. Ezek a magasházak azonban még csak a  szándékot  jelzik. 
A kapitalista  környezetben  ez  csak  egyes  kirívó  példákban  valósulhat  meg, 
s mint ahogy az építészet modernsége nem általános és egyöntetű jelenség, ez 
sem az. Az embert és környezetét formáló építészetben az emberi szabadság, 
a felszabadult egyéniség teljes kibontakozására csak a társadalom átalakulása, 
előrelépése után kerülhet sor.
A forma és osztályuralom összefüggésében végső soron a felépítmény (az 

építészet, mint ideológia) alapot, osztályuralmat védő szerepe nyilvánul meg. 
E megnyilvánulások kutatása, feltárása – az osztályuralom által eltorzított em-
beri tudat tükröződésének felismerése és bemutatása a piramisoktól a barokk 
kulissza világán át egészen a neorenaissance banképületig az építészettörténet 
egyik lényeges és aktuális feladata.
Forma és hagyomány összefüggése  tehát  egész  sereg összefüggést vet  fel, 

amelyek közül itt csak néhányat, talán nem is az alapvetőket vázoltam. Feltét-
lenül ide tartozik azonban még az építészeti formák önmozgásának, a stílusok 
alakulásának, fejlődésének, hanyatlásának kérdése. Az kétségtelen, hogy társa-
dalmi tartalomtól független forma nincs. Mégis jelentkezik a formán, a stíluson 
belül egy olyan – a társadalom fejlődési folyamatától többé-kevésbé független 
– folyamat, amelyet másképp, mint a formák öntörvényű mozgását jellemezni 
nem tudunk. Jelentős szerepe van ebben a stílusfejlődésben az utánzási készség-
nek, a termelési tapasztalat fejlődésének, gyarapodásának, és nem utolsósorban 
a  társadalom megszokásának,  a megszokott  formáknak kedvelt  formává való 
átváltásának. Ahhoz, hogy e mozgást a forma öntörvényű mozgásának tekint-
sük, azt kellene bizonyítanunk, hogy a társadalom a forma mozgása folyamán 
változatlan maradt. A társadalom azonban változik, s nincs semmi okunk felté-
telezni, hogy itt valami, az emberi társadalmon és tudaton kívül álló tényezővel 
lenne dolgunk. Sőt, épp a tudat, a megismerés dialektikája, elmélet és gyakorlat 
egymást váltó dialektikus ellentmondásos kapcsolata az, amely a stílusfejlődést 
a maga egészében megvilágítja, megmagyarázza. E kérdés részletes tárgyalására 
azonban itt nem vállalkozhatom, az megint csak az építészettörténet-tudomány 
egyik lényeges kutatási területe, a feltárandó összefüggések közé tartozik, s csak 
a legalaposabb kutatás alapján oldható meg véglegesen. Az azonban így is két-
ségtelen, hogy nem metafizikus összefüggésekről, hanem a társadalmi gyakorlat 
mozgástörvényeiből következő folyamatról van itt szó.
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Forma és esztétikum összefüggései

Az  építészeti  forma  lényege,  hogy  ember  által  adott,  kialakított,  létrehozott 
forma. Az építési folyamat jellegzetessége, hogy a tudat – áttételesen a munka, 
a szellemi és fizikai munka révén – alakítja, formálja az anyagot, a tudat által 
felismert törvényszerűségek, a cél, hasznosság, emberi jelleg (esztétikum) tör-
vényei szerint. A tudatnak ez a sajátossága végtelen sokféle formában, az egyé-
ni jelleg, a konkrét, egyedi megjelenés végtelen variációiban jelenhet meg. Ez 
a sokféleség mégis bizonyos egységet tükröz. Minden építészeti forma végső 
soron a tudatos emberi tevékenység (munka) eredménye, ezért emberi forma. 
Ezen belül a sokféleség az emberi jelleg változását, fejlődését, eg yéni sajátosságát és tár-
sadalmi meghatározottságát tükrözheti, fejezi ki. Ez a meghatározottság korok, táj, 
társadalom, egyén szerint változik és függ az egyetemes emberi fejlődés lépcső-
fokán megtett úttól, a tudatosság alakulásának szintjétől, stb.. Másképpen épít 
az ősember, másképp a vonalzót és mérőeszközt még éppen csak megismerő 
ember, másképp a vonalzó és geometria tudaton belüli uralma alá kerülő em-
ber és ismét másképp majd az új, szabad ember, a tudatos társadalom szülötte, 
a  természet  törvényei  felismerése  révén hatalmat nyert ember. Ez a változás 
fejeződik ki végső soron az építészeti forma változásában, fejlődésében, az épí-
tészet megújulásának folyamatában.
Ezt az emberi jelleget a forma és a tartalom egyaránt kifejezi. A tartalom 

szükségszerűen a tárgyba vitt  társadalmi  jelentőségű emberi viszonyokat, vi-
szonylatokat, vonásokat hordoz. Ilyen értelemben minden építészeti mű tartal-
mában általános, a társadalmi igényt testesíti meg, s ez a meghatározó oldala, 
formájában azonban konkrét, egyedi. Ez az egyedi forma azonban ugyanúgy 
tükrözi az embert, emberi  jellegű, csak más összefüggésekben, viszonylatok-
ban tárul fel.
Az emberi jegyek, az emberi jelleg, az esztétikum kutatása tehát nem kor-

látozódhat az építészet kizárólag formai vagy tartalmi oldalára. Ha azt kutat-
juk, az esztétikum eredete tartalmi vagy formai vonás-e, azt kell válaszolnom, 
mindkettő.
Gyakran  leszűkítik az esztétikum fogalmát a  forma  jegyeire. Ez az állás-

pont azonban tarthatatlan. A meghatározó oldal, a tartalom emberi jegyeinek 
a feltárulása valóban a jelenségeken keresztül történik, az esztétikai tulajdonsá-
gok tehát a tartalom által létrehozott formában jelentkeznek, a külső és belső 
forma  jegyeiben,  amilyen  a  rend,  a  szervezettség,  az  arányosság,  stb.. A for-
mai  jelentkezés mégis visszautal a  tartalomra, hiszen a formai  tulajdonságok 
gyökere lényegi,  tartalmi vonatkozású – és ez az ember, a társadalmi ember, 
mint tartalom, összes viszonyaival, vonatkozásaival. Ez a tény a tükrözés alap-
ja, a tükrözés különböző szinteken feltáruló jelentésének lényege. A közvetlen 
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– megformálásból, munkából következő – formai jegyek mellett ugyanis olyan 
vonások is föltárulhatnak az alkotó folyamatban, amelyek az ember tudatviszo-
nyait, azok meghatározottságát  tükrözik, sőt, egyes vonatkozásokban esetleg 
bizonyos eszméket, elképzeléseket is közvetíthetnek. Ez utóbbi azonban nem 
szükségszerű és csak közvetetten fordulhat elő, akkor is erősen a korhoz, tár-
sadalomhoz, annak befogadóképességéhez – kötötten érvényesül. Ezért tűnik 
túlzottnak az a követelmény, amely valamiféle konkrét mondanivaló, szemlélet 
közvetítését követeli meg az építészettől.
„A ’művészi’-nek  három  funkciója  van:  esztétikai  –  tehát  az,  hogy  a mű 

’szép’  legyen –, megismerő –  tehát az, hogy a mű alkalmas  legyen a valóság 
megismertetésére  –  és  eszmei  –  tehát,  hogy  a mű  közvetítse  társadalmának 
szemléletét, mondanivalóit.” „A ’művészi’ harmadik, a gondolatok közvetítésé-
re, a kifejezésre vonatkozó funkciójának betöltése (…) még nehezebb.”27

Ha feltételezzük, hogy a jövő építészete rendkívül változatos, funkciót ki-
fejező formálás  révén  talán a szolgálat  jellegét  is ki  tudja  fejezni, még akkor 
sem  jelenthet mindez  gondolatközvetítést.  Jelentős művek  esetében,  például 
Le Corbusier Ronchamp-i kápolnája, vagy a Nantes Resé-i Unité és betonba 
öntött Modulora elemzése során, kétségtelenül úgy érezzük, hogy a szerkesz-
tő, az építész gondolataiból sok mindent megértünk, és azok olyan általános 
viszonyokat (az utóbbi például ábrázoló jellegével – emberi arányviszonyokat) 
fejeznek ki, amely mint mondanivaló is érthetővé válik. Sokszor beszélnek úgy 
az építészetről, hogy az kőbe vésett írás, az emberiség múltjában a gótikus ka-
tedrális a kőbiblia szerepét tölti be, stb.. Mindennél kétségtelen, hogy maga az 
építészet csak az általa hordozott ábrázoló jellegű – általában társművészeti – 
elem segítségével tudott konkrét mondanivalót, konkrét tartalmat közvetíteni, 
kifejezni. Az, amelyet az építészet, mint konkrét gondolatot – még a zenénél is 
sokkal szűkebb területen – valóban ki tud fejezni, kétségtelenül nem más, mint 
a Burov által említett „nagyság”, „könnyedség”, „monumentalitás”, „szigorú 
egyszerűség” általános tartalmi vonatkozása.28

Ezek a  jegyek mégis általános emberi  jegyek. Ha tehát ezeket fejezi ki az 
építészet, végső soron az embert, a társadalmat fejezte ki. A mű konkrét meg-
valósulásában az előzőeken kívül is sok olyan elem tárul fel, amely a korra, tár-
sadalomra meghatározó erővel jellemző. Az említettek együtt alkotják annak 
az állításnak a magvát hogy az építészet  eszméket,  társadalmi mondanivalót 
fejez ki. Ezek után világos azonban, hogy ez csak közvetve, általános tartal-

27 Major Máté: A „szép” és a „művészi” mai építészetünkben. Magyar Tudomány 1961/10. 
607–621. o.

28 A. I. Burov: A művészet esztétikai lényege. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 
1962.
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mak közvetítésére igaz. Az építészet „formanyelve” nem nyelv, és gondolatok 
közvetítésére nem alkalmas.
Az a szemlélet, amely a „művészi” szintjén eszmék, mondanivalók közve-

títését követeli meg, vagy kizárja  az  építészetet  a művészetből,  vagy  túlzott, 
illetve merev igényt támaszt az építészettel, a művészivel szemben.
Ez az  igény az osztálytársadalmak során  is kétségtelenül  jelentkezett. Az 

ideológiai áthatások torzító és deformáló mozzanataiban az építészet sokszor 
élt hamis „építészetellenes” eszközökkel, s ezek néha épp így – például a ba-
rokkban – a kifejezés maximumát biztosították az építészet számára. Hasonló 
ehhez a Saarinen-féle idlewild-i repülőtéri épület29 példája is a modern építészet-
ben. Az épület madárszerű, a repülés gondolatát megfogalmazó megvalósítása 
hamis  ideológiától  áthatott,  ábrázoló  jellegű  építészetet  teremt  –  szobrászat, 
rossz  és  léptéktelen  szobrászat,  de nem építészet. Nem eszmék,  gondolatok, 
mondanivaló tükröződéséről kell tehát beszélnünk, hanem a társadalom, a kor, 
az ember, a  társadalmi  igény –  tehát a  tartalom tükröződéséről a  formában, 
a tartalom és forma egységében. Ez a tartalom és formaegység az esztétikum, 
az esztétikai hatás alapja.
Kétségtelenül vannak olyan formák, amelyek az osztálytársadalmak építésze-

tében épp a kultikus, vagy hatalmi célokat szolgáló épületeknél visszavisszatérnek 
(például az oszloprendek) s azt a látszatot keltik, mintha a hatalom, az uralom 
kifejezésére alkalmasak lennének. Ezzel kapcsolatosan nem akarok itt a megszo-
kottságra és más kétségtelenül helyes indokokra hivatkozni. Csak a hatáskeltés 
alapját  szeretném visszájáról  is  bemutatni. Az  uralkodó osztály  épületei  nem 
csak azért hordtak oszloprendet, díszeket, mert abban kifejező erőt láttak, ha-
nem elsősorban azért, mert ezeknél volt pénz és lehetőség a felesleges elemek, 
portikuszok, homlokzati díszek megvalósítására, a hivalkodásra – és ez a hival-
kodás, a gazdagság fitogtatása szülte az igényt és követelményt a felesleges „mű-
vészeti elemek” megvalósítására. Mindennek van tehát egy ellentétes, nagyon 
is materiális oldala, valami olyan vonás, amelyet a piramisban is csak a mérete 
fejezhetett ki. Az eszmék hatása, jelentkezése gyakran közvetett, sőt, a ma sejtett 
és érzett okokkal, alapokkal gyökerük éppen ellentétes.
Meg kell ezek után közelebbről vizsgálni az építészet  formai eszközeinek 

sajátosságát. Melyek azok a  tényezők az építészetben, amelyek a  formai  rend 
alapját, lényegét képezik, az esztétikumot hordozzák? Mit tud kifejezni az épí-
tészet? Melyek azok az eszközök, amelyek a  formálás alapját képezik? Mi az 
alapja annak, hogy egyáltalán kifejezésről, kifejező eszközökről beszélhetünk?

29 Ma John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtér, New York (a szerk.)
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„Az építészeti alkotás minden érzékelhető tényezőjét, részét, elemét, ezek 
viszonylatát kifejező eszközként kell értékelnünk.”30

E kifejező eszközök konkrét, építészeti sajátosságát, a kifejező eszköz átvitt 
értelmét már az előzőekben kifejtettem. E fogalom helyett  inkább esztétikai 
hatástényezőről – egyáltalán a forma alapjáról, rendjéről, sajátosságáról – kell 
beszélnünk. E  hatástényezők  (vagy,  ha  jól  értelmezzük,  kifejezési  eszközök) 
alapja, lényege az építészetben kétségtelenül maga az építészeti rend, az épített-
ség,  a  tektonika,  az  építészet  legjellemzőbb  sajátossága. A térbeli  szervezett-
ségnek az a foka, amelyet a tektonika – az erők felépítettsége – rejt magában, 
minden  építészeti mű,  hatás  alapja. Ez  az  a  természetes  váz,  amire  egy mű 
egész rendszere, formáinak összessége ráépül, ez az építészeti alkotás lényege, 
a belső forma, a struktúra, a szervezettség.
Ez a rend: rend magában az anyagban. Rendet, egyensúlyt, erőt érzékeltet, 

a súly, a gravitáció rendező hatalmát, a felépítettség legalapvetőbb törvényét, 
a belső formának az anyag törvényeire felépülő voltát.
Rend az életben – ez az emberi  jegy egyik  legjellemzőbb sajátossága. Ez 

a rend nem a természettől készen kapott ajándék. Hosszú küzdelemben – az 
egyéni fejlődés során, mindennapos gyakorlatban, a nevelés és önnevelés fo-
lyamatában  lassú előrehaladással – beidegződéssel sajátítja el az ember, amíg 
lényegévé,  legbensőbb  tulajdonságává válik. Az  egyéni  rend kialakítása –  az 
egyéni fejlődés útja. A nyelv, a gátlások, a reflexek begyakorlása, a tudat állandó 
fejlesztése, a sokoldalú tudatosság kialakulása egy egész élet feladata. Mindez 
együtt  sajátos,  egyéni  rendezettségben –  az  egyéniség  lényege. Ez  a  fejlődés 
lassú folyamat az emberben – természetesen lassú, küzdelmes folyamat a társa-
dalomban is. A művészet egyik feladata e társadalmi jelentőségű, törvényszerű 
rend kibontakoztatása, bemutatása, a művészi egyéniség  feltárulása. Rend és 
ritmus – az a két gyökere a művészetnek, amely a munkából alakult ki, és a leg-
jellemzőbb esztétikai jegyeket alkotja a művészetben. A ritmus és rend igénye, 
lényege egy tőről fakad. Az emberi tájékozódást, a valóság megismerését, átala-
kítását segíti, a valóságból eredő tulajdonságok emberi kiemelését jelenti. Ebbe 
a kétféle összefüggésbe kapaszkodva az ember eszközt  talált a világban való 
könnyebb eligazodáshoz, a tevékenység, a munka magasabb fokú megszerve-
zéséhez. A rend – a tiszta, egyszerű összefüggés – az ember egyik nagyszerű 
találmánya, a munka egyik első és jelentős terméke, amely az embernél az állati 
ösztönösségből (a méhkaptár rendjéből) a tudatos, emberi rendig emelkedett.
Ez a rend minden alkotás esztétikumának alapja, de egyben az alkotó fo-

lyamat feltétele is.

30 Dr.  Pogány  Frigyes:  Építészet  és  társművészet.  Építés-  és  Közlekedéstudományi  Köz-
lemények, 1962/3. 351–385., 353. o.
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„Az anyagtól a funkción át az alkotó munkához vezető hosszú úton egyet-
len  célunk  volt  rendszert  teremteni  korunk  kétségbeejtő  zűrzavarából. Kell, 
hogy  rendet  teremtsünk, amelyben minden megtalálja  a maga helyét,  és  ter-
mészete szerint minden az őt megillető értékelésben részesül. … Így jutunk el 
a szerves rendszer elvéig, amelynek segítségével sikeresen összhangba hozhat-
juk a részeket egymással és az egésszel is”31 – mondja a rendről és az organikus 
rendszerről Mies van der Rohe.
Ez az organikus rend, a szerves rendszer olyan gondolat, amelyhez a mo-

dern  építészet  sokszor  ellentétes  álláspontot  elfoglaló,  legjelentősebb  alkotói 
egyaránt eljutottak. Kétségtelenül nem teljesen azonos e fogalom Wright, vagy 
éppen – a szervességet a nőtt növényi  lét organikus  tulajdonságaiban, a  ter-
mészetes, néha pusztuló képződmények sajátos alakulásában, különös épített-
ségében,  szerkezetiségében  kereső – Alvar Aalto,  vagy  a  szerves  gondolatot 
kristálytiszta építészeti formákban érlelő Mies van der Rohe értelmezésében. 
A végső azonosság azonban kétségtelen. „A valódi forma előfeltétele a valósá-
gos élet” – mondja Mies van der Rohe. Az organikus szemlélet alapja az iden-
titás, a belső egység felismerése – vallja Frank Lloyd Wright. A valóságos élet, 
az élet, a valóság belső egységének felismerése – ez a dialektikus megismerés 
lényege. A szerves  gondolkodás  legérettebb  formája,  a  valóban  szerves  –  az 
élet, a lét megismerésén, törvényeinek feltárásán, az összefüggések rendjének, 
a valóság dialektikus mozgási és fejlődési törvényeinek felismerésén alapuló – 
szemlélet a dialektikus materializmus szemlélete, és a szerves rendszer, amely 
az építészetet előre viheti, a dialektikus módszer. A modern építészet mesterei 
eljutottak e rendszer, módszer szükségességének felismeréséig, és ösztönösen 
felismerték a dialektika alaptörvényeit. Ez jut érvényre a modern építészet or-
ganikus szemléletében, az organikus építészet eszméjében, a funkció, tektoni-
ka, forma tökéletes egységére, szerves összeforrására való törekvésben.
A tektonika  a  legszorosabban összefügg  a  szerkezetiséggel,  az  anyag  tör-

vényeinek részletes feltárásával, a szerkezeti  formálással. Az eredeti helyéről, 
értelméből kiragadott tektonikus forma a szerkesztő gondolat, a szerkezeti elv 
ellentmondásává válik, az építészeti disszonancia alapja. Az értelmét vesztett 
tektonika nem építészet  többé, pusztán csak  tartalmatlanná vált  forma. Épp 
ezért a tektonika anyaghoz, korhoz, szerkezeti tudáshoz, az építés fejlettségé-
nek fokához kötött. Ezért alapvető disszonancia a XX. század folyamán épí-
tett historizáló gótikus katedrális, vagy akár a közelmúltban még oly sikeres-
nek  ítélt  buzogányszerű  típus  víztorony  –  hiszen mindkét  szerkesztési  elvet 
túllépte már a szerkesztő gondolat fejlődése, a vasbeton váz és az alumínium 
hidroglobus korában anakronisztikussá válik a maga  idejében még oly fejlett 

31 Philip C. Johnson: I. m. 196. o.



 

130

szerkesztő  gondolat  is. A tektonika  ezért  korhoz  kötött. A társadalmi  igény, 
amely létrehozza, az építészet legbelsőbb felépítési törvényszerűségével, a bel-
ső formával, az erőviszonyok elrendezésével a legsajátosabb kapcsolatban van. 
Nemcsak az igény, de a szerkezetiség lényege, a szerkesztő gondolat fejlettsége, 
a valóság felismerése is a legerősebben korhoz kötött, arra jellemző.
Az építészeti tér, tömeg, az építészeti forma a tektonika törvényei alapján, 

a funkció kielégítésére, a funkció igényei szerint jön létre. A funkció az a konk-
rét építészeti tartalom, amely a forma – a tektonika törvényei szerinti – létreho-
zója, a funkció tehát a saját forma megteremtője, a funkció és a formája az az 
ellentétpár, amely az alkotó folyamatban kibontakozik, s a megvalósult műben 
feloldást nyer.
A funkció tehát az a belső tartalom, amely a saját forma létrehozásának fo-

lyamatában alakot, szervezettséget, struktúrát nyer, amelyre e létrehozó folya-
matban visszahat a forma, s amely a formát szervezi, abban módosul, egyszeri, 
konkrét, egyedi alakot ölt. A megformálással tehát maga a tartalom, a funkció 
szükségszerűen többé-kevésbé módosul, egyúttal azonban realizálódik, a tuda-
ti, társadalmi igényből objektív valóságelemmé válik. Létrejön tehát a tartalom 
és forma szétválaszthatatlan egysége az alkotás, a megvalósulás folyamatában. 
Természetesen az alkotó szerepe igen jelentős e folyamatban. A lényeg mégis 
a tartalom, a funkció kibontása, feltárulása. Az alkotó egyéniségének, adottsá-
gainak, igényeinek megfelelően a forma más és más formát ölthet. Gondoljunk 
egy pályázat különböző terveire. A formában megvalósult funkció, tartalom – 
általános vonásai, egyezősége ellenére – mind egyedileg módosult, művészileg 
formált tartalom, amely az alkotófolyamat, az alkotó egyéniségének meghatá-
rozó jegyeit is magán viseli.
Sokszor állítják, hogy a forma az állandóbb és a tartalom a mozgékonyabb 

elem. Ernst Fischer így fogalmazza meg ezt a tételt: „A formában a minden-
kor elért egyensúly nyilvánul meg, a tartalomnak viszont immanens sajátossága 
a mozgás, a változás. Ezért, anélkül, hogy leegyszerűsítenénk, a formát konzer-
vatív, a tartalmat forradalmi elemnek nevezhetnénk.” „A kollektív munkafo-
lyamatokból kinőtt formák, ezek a lerögzített, kikristályosodott tapasztalatok 
rendkívül konzervatív jellegűek.” Majd: „Nem egyszer a régi forma úgyszólván 
kényszeríti az új anyagot.”32

Ez  azonban  csak  viszonylagosan  igaz.  A tartalom  kétségtelenül  minden 
műben egyedivé, konkréttá, módosuló tartalommá válik, míg a formaelemek 
megismétlődhetnek,  egy  ideig  állandóvá  válhatnak. Egy  16  tantermes  iskola 
típusterve megépülhet több helyen, azonosan – a környezet más és más viszo-
nyában – de lényegében azonos formával. Maga a tartalom azonban az iskola 

32 Emst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet. 116., 148. o.



131

– a funkció teljes értelmezésében – a végső azonosság mellett, mindenhol más 
és más lesz, a társadalom hasonló, de egyedi, konkrét, és ezért mindenképpen 
módosult igényét szolgálja. A tartalom és forma saját viszonya, a tartalom mó-
dosulása tehát még látszólag valóban teljesen azonos adottságok, igény, köve-
telmény esetén is – többé-kevésbé – bekövetkezik. Ez azonban a tartalom és 
forma dialektikája, egymásba átcsapása eredményeképpen fordítva is bekövet-
kezhetik. A forma sem ugyanaz a forma ismétlődése esetén. Lehet, hogy csak 
egészen csekély eltérésekkel, de az is egyedi, konkrét, a másik teljesen hason-
lótól – esetleg csak hibáin keresztül – de megkülönböztethető. Térbeli helyze-
te,  viszonylata más  és más. A tartalom eltérése, módosulása  azonban döntő. 
Ugyanabban a típuslakásban mennyire különböző életű családok élhetnek, más 
és más „életforma” – amely ebben az esetben tartalom – jelenik meg.
A törvényszerűség tehát itt sem abszolút érvényű, a helycsere folytán egyes 

vonásokban a tartalom lehet az állandóbb, és a forma a változékonyabb elem. 
Jó példa erre az itáliai templomtípusok  fejlődése, ahol azonos térrendszerrel 
és  tömegformákkal hosszú évszázadokon át  lényegében változatlan  tartalom 
valósult meg, állandóan divatszerűen változó részformákkal, külső formával.33

A tartalom és forma e dialektikus tulajdonsága a fejlődés alapvető rugója, 
a forma, formálás mozgatója. A forma viszonylagosan lassabb változása az em-
ber által adott forma természetes vonása. A tartalom állandóan mozog, válto-
zik, önmozgásban van. A formát, az ember által adott formát tudati működése 
kapcsán – a felismerés, elhatározás, cselekvés dialektikájában – az ember vál-
toztatja. Az építészeti forma tartalomtól lassúbb változása tehát szükségszerű-
en következik be.
A forma  konzerváló  hatásáról  a  hagyomány  vonatkozásában már  beszél-

tem. Elég, ha a fa- és kőformák, vagy az öntöttvas korai megjelenési formáinak 
ismert ellentmondásosságát említem itt.
A funkció, a tartalom megnyilvánulása a mű rendeltetésszerűségében tükrö-

ződik. Ez tehát a funkció megformálásának, a rendeltetés formában történő ki-
fejeződésének, megvalósulásának jelensége és az építészet esztétikai hatásának 
egyik  lényeges  tényezője. A rendeltetés  tökéletes  kifejezése, megnyilvánulása 
a tartalom és forma, funkció és forma teljes megegyezése, egysége, a közöttük 
levő ellentét feloldódása. Ez a tartalom és forma egységének lényege. Mies van 
der Rohe gondolatát  idézem  ismét:  „A mi  épületeink,  amelyek  a hasznosság 
elve szerint épülnek, csak akkor tarthatnak számot az építőművészet elneve-
zésre, ha híven interpretálják korunk ’tökéletes rendeltetésszerűségi’ elvét.”34

33 Erre példát Major Máté említ: Az építészet alakulásának és fejlődésének törvényszerűsége-
iről című, már idézett tanulmányában.

34 Philip C. Johnson: I. m. 191. o.
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A tektonika – a szerkezetiség alapja – és a rendeltetésszerűség – a tartalom, 
a  funkció  legteljesebb  megvalósulása  –  az  építészeti  forma  esztétikumának, 
emberi  jegyének  legjelentősebb tényezői. Az alkotás  folyamán új  térbeli való-
ságelem jön létre (tartalom és forma magasrendű egysége), amelynek a funkció 
által  szervezett,  áthatott,  kialakított  tektonika  a  lényege. A modern  építészeti 
gondolkodáson belül nincs válaszfal funkció és konstrukció között, végső soron 
egyféle (dialektikus – az összefüggéseket magas fokon figyelembe vevő) szer-
kesztésmód különböző nézőpontú  (tartalmi  és  formai)  alapegységei,  amelyek 
a tektonika és rendeltetésszerűség egységében forrnak össze – az ellentmondá-
sosság kisebb-nagyobb, tökéletesebb vagy tökéletlenebb fokán – a műben.
E követelményekből  folyik a modern szemlélet néhány alapkövetelménye 

a művel szemben: az anyagszerűség, a szerkezetszerűség és a formai tisztaság 
követelménye.
„Az anyagok jellege, minőségük fokozása, de különösen az anyagokból lé-

tesített szerkezetek esztétikai célból való hangsúlyozása – az architektonika – 
mindig fontos hatástényező volt, és a téralakítás mellett valóban az építészet 
sajátos, más művészeti ágaktól megkülönböztető jellegzetességévé vált.”35

E követelmények az alakítás törvényszerűségeiből, és az igazság, a társadal-
mi igazság – és megközelítése, az elfogulatlan őszinteség – követelményeiből 
természetszerűen következnek.
Az elmondottakból néha kiforgatva a  lényeget, sokszor konstruktivizmus-

ról,  funkcionalizmusról  beszélnek,  s  e  fogalmakat, mint  a modern  szemlélet 
veszélyt rejtő csapdáit emlegetik, közben azonban a szerkezetiség, és a funkció 
kielégítésének alapvető tartalmi követelményeit támadják, hogy valamilyen más, 
például „eszméket kifejező” irányba vezessék az építészetet, az építészeti formá-
lást. Természetesen, ha a szemlélet egyirányú leszűkítésével állunk szemben, az 
valóban veszélyt jelent, letérést a modern építészeti gondolkodás útjáról. Az is 
igaz, hogy e két irány, különösen a funkció hangsúlyozása, a modern építészet 
kezdetein, a funkció és konstrukció lényeges jegyeinek felismerése idején a mo-
dern építészet egyes művelőinél előtérbe kerül. Alberto Sartoris például funk-
cionalista építészetről beszélt modern építészet helyett. Kétségtelen, hogy e két 
különböző – végeredményben ellentmondáspárt, tartalmi és formai ellentétet 
képező – szemléleti irány a modern építészet pólusait jelenti, s a pólusok legszé-
lén valóban jelentkezik valamilyen irányú, végletes kiformálódás.36

Ezek  azonban  a  lényegében  egységes modern  szemléleten  belül  a  konk-
rét megnyilvánulások  sorozatában csak a  lehetséges határeseteket képviselik. 

35 Pogány Frigyes: I. m. 363. o.
36 E problémára vonatkozóan lásd egy korábbi tanulmányomat: Vámossy Ferenc: A modern 

építészet kialakulása és változatai. Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1962.
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A „konstruktivizmus” és „funkcionalizmus” hazai építészetünkben Don Qui-
jote  szélmalmait  képviselték,  amelyek  ellen  –  és  a  „formalizmus”  ellen  épp 
a formalizmus jegyében hadakozni kellett.
A követelmények között említettem a formai tisztaság kérdését. Mit értünk 

ez alatt?
Az emberi  társadalmi  gyakorlat  során kialakult  az  ember  érzéke –  a  tár-

gyi  bizonyítás,  a matematikai  okfejtések,  a  tudatosság  fejlődése  révén,  hogy 
a „szükséges és elégséges” feltétel fogalmát megértse. A bőbeszédű, a jelensé-
gek között az összefüggést még fel nem ismerő vadember és a fejlődés magas 
fokára fellépő ember között a legjelentősebb különbség épp az okok, összefüg-
gések helyes  felismerésében, és a  feltárt  törvényszerűség alkalmazásának ké-
pességében van. Sok vonatkozásban kialakult tárgyi biztonságunk a világban, 
s ennek kapcsán a társadalmi tapasztalat létrehozta az ökonómia, a gazdaságos-
ság, az erőfeszítéssel és minden energiával való takarékosság társadalmi köve-
telményét. Az ökonómia követelménye a modern ember egész gondolkodását 
áthatja  és  a művészet  alapkövetelményévé  is  válik.  „A kevesebb  –  több”  ez 
Mies van der Rohe, a modern építészet egyik legjelentősebb mestere jelmonda-
ta. Elkerülni, kiszűrni mindent, ami felesleges – kiemelni, a döntő tényezőkön 
keresztül megragadni a lényeget – ez a művészi ökonómia lényege.
A legkevesebbel  a  legtöbbet mondani  –  ez  azonban  a  formatisztaságnak 

még csak az egyik követelménye, tényezője.
A formatisztaság  másik  vonása  is  az  összefüggések  törvényszerűségéből 

adódik. Ez a közös vonatkozások rendjének felismerése. Sokféle – végtelenül 
szétágazó összefüggésrendszerek halmaza a valóság,  ezek között mégis van-
nak  olyan  összefüggésviszonyok,  amelyek  a  valóság  egy-egy  meghatározott 
területét, rendjét képviselik. Ezeknek a közös viszonylatoknak, összefüggéseknek a 
felismerése – ez a tudatosult ember sajátossága. Ez a tulajdonság legmagasabb fokon 
a művészi forma tisztaságában jelentkezik, és a művészi forma lényegretörését, 
a felesleges elemek, formák kiküszöbölését, a lényeg legegyszerűbb, ökonomi-
kus megragadását, és a vonatkozások sajátos művészi rendjét jelenti. Az egyes 
műfajok  műfaji  jellegzetességeinek  érvényesülésére  utalok  itt,  hangsúlyozva 
azonban azt a tényt, hogy a művészetek és azokon belül a műfajok szükség-
szerű módosuláson, változáson esnek át korunkban. E változáson belül a for-
matisztaság néha nem az egyszerűsödés, illetve nem az egyrétegűség irányába 
hat, hanem nagyon is sajátságos ötvözetté egyesül. Gondoljunk itt az irodalom 
vonatkozásában a Brecht által teremtett drámaformára és az azokban megjele-
nő „song”-okra. A formatisztaság ilyen értelemben tehát a művészi vonatko-
zások sajátos rendjét, a kifejezési forma őszinteségét, igazságát és ökonómiáját 
jelenti. Ez korunkban az építészeten belül az alkalmazott formák szerkezethez, 
anyaghoz hű érvényesülését,  alakítását,  az egyszerűség előnyben  részesítését, 
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a mértéktartás követelményét, a statikus vagy dinamikus formálás logikus és 
egyértelmű megfogalmazását jelenti.
A formálás  során  –  az  osztálytársadalmak  építészete  tanulsága  alapján  – 

a társadalmi igény a formát gyakran a szerkezeten, funkción messze túlmenően 
alakítja. A történeti építészetben ez a tény alapvető sajátosság, és egyik formája 
az  osztályjelleg,  a  társadalmi  tartalom  sajátos megnyilvánulásának.  A temp-
lomok  felszökkenő  tornyai,  a magasba  törő  gótikus  templomhajó,  a mérmű 
anyagszerűtlen  gazdagsága,  vagy  akár  a  klasszikus  oszloprend  antropomorf 
formái ennek a sajátos igénynek a megnyilatkozásai. Egy-egy társadalmon be-
lül épp ezek a szerkezeten és funkción túlnövő formai törekvések azok, ame-
lyek valóban ideológiai törekvéseket tükröznek. Ezek tehát a legkülönbözőbb, 
koronként  változó  részformák  lehetnek,  amelyek  azonban  egységesen mégis 
a társadalomról árulkodnak, szükségszerűen tükrözik a társadalom szemléle-
tét. Ebben a szemléletben természetesen a rendeltetésszerű és helyesen alkal-
mazott  tektonikus  elemek,  a  szigorúan  tárgyilagos  formák megfogalmazása, 
kialakítása  is  sajátos  jelleget nyer  (mint például a gótika vertikalizmusa) és a 
csak a formálás játékossága által meghatározott részformákkal együtt tükröz-
heti egészében a kor (illetve a kor uralkodó osztálya) szemléletét.37

E  szemléleti  alapokról  megállapíthatjuk:  „a  művészetben  érvényre  jutó 
mindenkori kifejezési szükségletek és kifejezési eszközök osztályhoz kötöttek 
(de (…) az antagonisztikus osztályok is hatnak egymásra, a régebbi társadalmi 
osztályok által kialakított formák és konvenciók befolyásolják az új, felemelke-
dő osztályokat is, és egy osztályon belül is végbemennek változások, átalakulá-
sok). Igaza van tehát Hausernek, amikor ezt mondja: ’A művészet társadalom-
története csupán azt mondja – és ennél többet nem állíthat –, hogy a művészi 
formák nemcsak optikailag vagy akusztikailag meghatározott élményformák, 
hanem egyszersmind egy társadalmilag is megszabott világszemlélet kifejezési 
formái.’”38

A világszemléletnek ez az egysége a stílusok kiformálódásának, létezésének 
alapja. Erre bővebben majd a későbbiekben térek ki. Előbb azonban közelebb-
ről meg kell világítanom a szemlélet fogalmát.

37 Ebben a vonatkozásban lásd Hajnóczy Gyula: Térszemlélet a képzőművészetben és az épí-
tészetben. Művészettörténeti Értesítő, 1959/2-3. 97–100. o.; Hajnóczi Gyula: A térformá-
lás  alaptendenciája. Építés-  és Közlekedéstudományi Közlemények, 1961/3. 345–360. o. 
című tanulmányait, ahol a térszemlélet és világkép, világnézet vonatkozásában jut értékes 
megállapításokra.

38 Ernst  Fischer:  I.  m.  142.  o.  Az  általa  idézett  szöveg  Arnold  Hauser:  Philosophie  der 
Kunstgeschichte című művéből való.
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A szemléletről

Már az előbbiekben gyakran használtam a modern építészeti szemlélet kifeje-
zést, az előzőekben és most is az építészet szemléletet tükröző voltát hangsú-
lyoztam az idézetekkel, térszemléletről beszéltem, nem próbáltam azonban kö-
rülhatárolni, mit értek ezek alatt a fogalmak alatt. A szakirodalom, a kérdések 
lényegét boncoló elméleti irodalom egyébként mind gyakrabban beszél szemlé-
leti jegyekről, szemléleti megvilágításról, építészeti vagy szakmai szemléletről.39

E sokféle szóhasználat jobb értelmezéséhez magát a szemlélet fogalmát kell 
először megközelítenünk. Érezhetően szűkebb kategória ez, mint a világnézet, 
mégis valami hasonlót, a lényegre utalót foglal magába. Fogalmában aktív jelleg, 
a tudat valamilyen formáltságát, valamire irányulását kifejező vonás jut kifeje-
zésre. A dolgok, a valóság, vagy a valóság egy területére vonatkozó sajátos, aktív 
ismeret, sokszor megfogalmazatlan elemeket is tartalmazó állásfoglalás tükrög-
ződik a szemlélet fogalmában. Megnyilvánulása a világnézet által meghatáro-
zott magatartás, a tevékenység alapját képező állásfoglalások, megnyilatkozások 
rendszere.  Amíg  a  világnézet  az  egész  látóhatárra  vonatkozik,  a  szemlélet 
az ezen belül  feltűnő részre  irányul, és a valóság – valóság elem – és ember 
közötti aktív viszonyt képvisel. A szemlélet mindig a világ, a valóság vagy egy 
valóságterület valamilyen emberi megközelítését, e megközelítés sajátos jellegét 
tükrözi. Mint ilyen, a tudatos elemek mellett öntudatlan, átvett tapasztalatokat, 
érzelmileg átformált benyomásokat is magába foglal. Ezért beszélhetünk például dina-
mikus vagy statikus szemléletről. Éppen a tudatos elemek mellett  jelentkező 
egyéb meghatározottsága miatt el kell különítenünk az eszmények, elméletek 
szigorúan tudatos területétől.
Így beszélünk építészeti szemléletről, mint az építészettel kapcsolatos összes 

tudati viszonyunkat egybefoglaló fogalomról. Mivel világnézetünk legszűkebb 
területét, részét képviseli, ezért fordulhat elő, hogy azonos építészeti szemléle-
tet valló alkotók világnézete mégsem szükségszerűen azonos. A szemlélet csak 
a  valóság meghatározott  területére  vonatkozó  emberi  viszonyainkat  foglalja 
tudatos összefüggésbe. Ilyen értelemben beszélhetünk térszemléletről, a térre 
vonatkozó emberi viszonyok tudatos összefüggéséről, szemléleti sajátosságok-
ról, tehát ilyen viszonyrendszerek sajátosságainak feltárásáról, konzervatív vagy 
forradalmi,  tehát  a  visszahúzó  elemeket,  viszonyokat  összefüggésrendszerbe 
fűző szemléletről, stb.

39 Lásd például Granasztói Pál: A modern urbanisztikai szemlélet építészeti megvilágításban. 
Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1961/3. 291–324. o. vagy Hajnóczi Gyula 
már idézett tanulmányait.
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Mivel a szemlélet az emberi viszony valamilyen összefüggésrendszere, ez meghatáro-
zottságát is feltárja. Hasonló szemlélet hasonló társadalmi gyakorlatot folytató, 
hasonló  tapasztalatot,  viszonyt megtestesítő  egyénekben  alakulhat  ki.  Azért 
lehetséges egységes modern építészeti  szemlélet, mert  lényegében azonos  je-
lenségekhez – a társadalmi gyakorlatnak a világ különböző részein hasonló vo-
násokban megnyilatkozó területéhez – hasonló vagy azonos viszony alakulhat 
ki a különböző környezetben, társadalomban élő emberekben. A kor, a társa-
dalom fejlettsége meghatározza a tudatot, ez a meghatározottság hasonló tár-
sadalmi viszonyok között bizonyos egyezőséget, szemléleti hasonlóságot alakít 
ki. A szemléletet a társadalmi viszonyok, az anyagi viszonyok, az életviszonyok 
döntően  befolyásolják. A szemlélet osztályjellege, osztályhoz kötöttsége is természetes, 
a környezet, nevelés, felismerések hatására azonban osztályjellege megváltoz-
hat. A szemlélet változása az egyéni, társadalmi lét változásával következik be. 
Ez  a  változás  az  anyagi  lét  változásait  természetszerűen,  de  kisebb-nagyobb 
késéssel,  lemaradással követi. Ez a tény a stílusok változásának, e változások 
viszonylagos önmozgásának, a stílusok fejlődésének oka, sajátossága. A stílus, 
a formarendszer, vagyis formanyelv, a társadalom formai szemléletének meg-
nyilatkozási  formája  ugyanis  a  szemléletből,  a  szemlélet  változásából,  mint 
e  magatartás,  szinte  öntudatlan  állásfoglalás  gyökeréből  folyik.  A szemlélet 
nagyon  sok  érzett,  ösztönös  –  a  társadalom  egészének  fokán  tudatosult,  az 
egyénben azonban a társadalmi gyakorlattal, tapasztalattal öntudatlanul átvett 
– elemet is hordoz magában. Ez teszi nehezen megragadhatóvá, és csak a kor, 
a  társadalom – vagy a valóságterület, például  a modern építészet – egészére 
kitáruló vizsgálat során feltárulóvá.
Az elmondottak talán jobban megvilágítják a szemlélet sokat használt fo-

galmát,  s azt a megállapítást, hogy az építészet konkrét eszméket, mondani-
valót ugyan nem, de egy kor  társadalomszemléletét  általánosságban valóban 
tükrözheti.

A stílus kérdéseiről.

A szemlélet  tükrözésének, megnyilvánulásának  fogalmával  eljutottunk  a  stí-
lus fogalmához – a társadalmi formarendszerek belső meghatározottságának 
fogalmához. Az kétségtelen, hogy ilyen belső meghatározottság csak tartalmi 
vonatkozású  lehet.  A stílus  tehát  a  társadalmi  tartalom  (amely  a  társadalom 
világszemléletében is kifejezésre jut) természetes kifejeződése, e kifejeződésnek 
a szemlélet által determinált formába merevedése, formává alakulása.
Ernst Fischer így fogalmazza meg ezt a problémát: „De vajon az, amit ’stí-

lusnak’ nevezünk, egy kornak, egy társadalmi korszaknak a művészetben való 
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egységes kifejeződése-e? Nem találkozunk-e ugyanazzal a  ’stílussal’  az egész 
magatartásban, az öltözködésben és a politikában, az erkölcsben és az érint-
kezési formákban, az építészetben és a festészetben, a zenében és a költészet-
ben? Vajon nem a ’stílus’ az, amelyben valamely társadalom félreérthetetlenül 
kifejeződik? Először is: amikor a stílusnak nevezett  jelenséget vizsgáljuk, azt 
fogjuk tapasztalni, hogy ez a formák, konvenciók és tendenciák rendszere, me-
lyet különböző fajta és különböző egyéniségű művészek  törvényszerűségnek 
ismernek el, amelynek önként alávetik magukat. Tehát az egyén produktumai-
ban valami kollektív jut érvényre, és bármennyire különbözzenek is egymástól 
az egyes művek, a művész tehetsége, sajátosságai, eredetisége révén, a közös 
(gyakran csak nehezen definiálható) jelleg félreismerhetetlen.”40

E megfogalmazást még élesebbé kell tennünk: nem elismerésről van itt szó, 
aktív  vállalásról,  hanem öntudatlan  befogadásról, magától  értetődő,  fel  sem 
ismert  folyamatban való  részvételről. A művész küzdelmének a korok válto-
zásakor épp ez a lényege, hogy felismeri az élő, még meglévő stílus lenyűgö-
ző béklyóit, és minden erőfeszítésével, lépésenként és részenként száll szembe 
a régi stílus reá is megnyilvánuló hatásával.
A következőkben nem szándékozom a stílusok kérdésének  rendkívül bo-

nyolult és sokrétű problémáit elemezni, e tanulmány keretében erre nincs le-
hetőség. Ez a probléma egyébként is az építészettörténet (és művészettörténet) 
rendkívül jelentős és széles kutatási területe, és önmagában hosszas kutatást, 
széles körű feldolgozást követel. Ez azonban valóban sürgető feladat az építé-
szettörténet területén. Hiszen a stílusváltozások mögötti fejlődési folyamatok 
még  jórészt  feltáratlanok,  és  csak  az  első  jelentős  lépések,  kezdeményezések 
történtek meg hazánkban az elmúlt másfél évtized folyamán. A stíluskérdéssel 
egyébként itt csak az építészet vonatkozásában foglalkozhatom, és az építésze-
ten belül is csak, mint a tartalom-forma egység, viszony egyik alapvető prob-
lémájával. Semmiféle vonatkozásban nem törekszem tehát  teljességre, hiszen 
az  ilyen  keretek  között  nem  is  lenne megvalósítható. Az  építészet  területén 
vizsgálva a kérdést, egyébként is sok vonatkozásban világosabb, egyértelműbb 
a probléma. Itt nem következhettek be olyan tévedések, ferdítések, mint ami-
lyen A. G. Nyedosivin, és Lukács György realista – antirealista „stílus” elméle-
tében jelentkezett. Az építészet területén a stílusok léte és társadalmi meghatá-
rozottsága világosan jelentkezik. A tartalom-forma egység kérdésében ezért a 
stíluskérdés vizsgálata elkerülhetetlen.
Egy  szellemes  meghatározás  szerint  a  stílus  prizma,  s  ezen  át  történik 

a tükrözés. Ez a prizma azonban nem merev, üvegszerű képződmény. Tör-
ténetileg  létező – keletkező és elmúló, mozgó, változó, önmaga  folyamatán 

40 Ernst Fischer: I. m. 143. o.
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belül fejlődő jelenség, amely a társadalmi lényege által meghatározott forma-
rendben  alakul  ki,  önmozgása  által  azonban  átalakulhat,  vándorolhat,  s  az 
egyenlőtlen fejlődés törvényei szerint egy koron és az érintkező társadalma-
kon belül a legkülönbözőbb, megváltozott, eredeti viszonyaival sokszor ellen-
tétes vonatkozásokba kerülhet.
A stílus megközelítésénél  szemünkbe  tűnnek a nagy korstílusok, amelyek 

egész társadalmat fognak át, minden megnyilvánulásában, mint a görög-római 
antikvitás, a reneszánsz vagy a barokk, a mögöttük rejlő társadalom egységes, 
átfogó szemléleteként.41

Ezek a nagy korstílusok, a társadalmi stílusok nemcsak az európai kultúra 
sajátosságai,  sőt  a  felsoroltak  együttesen  csak  az  európai  társadalomfejlődés 
stílusai az Európán kívül eső nagy társadalmi egységek kultúrájának fejlődési 
periódusaival szemben, amilyen a kínai, japán, vagy akár a középamerikai indi-
án társadalom és kultúra világa. Mindezek együttes vizsgálata, a valamennyire 
érvényes fejlődési törvények feltárása még jó ideig a marxista művészetelmélet 
és  történeti kutatás  alapfeladatát  jelenti. Különböző kultúrák esetében, mint 
az európai és  japán, még világosabb a  társadalmi fejlődéssel szorosan össze-
függő  felszíni,  formai kultúra  sajátos meghatározottsága, erről  azonban már 
nem  is  stílusként, hanem a kultúrák alapvető  sajátosságaiként, különbözősé-
geként beszélünk. Pedig egy kultúrán belül ugyanezzel a  jelenséggel – a kul-
túra formarendszerének társadalmi–történeti meghatározottságával, és ennek 
sajátos, periodikus fejlődésével van dolgunk. Ez a fejlődés nem egyenes jellegű 
és nem állandó. Időben keletkező és elhaló jelenség, amely a gazdaság, társa-
dalmi alap és felépítmény, emberi magatartás, társadalmi szemlélet bonyolultan 
összefonódó rendszerén alapul, és mindezzel együtt önmaga is változik, mo-
zog. Törvényei nehezen ragadhatok meg, szorosan összefüggenek az emberrel, 
a társadalmi gyakorlat mindennapi újjászületésével és mozgásával, de az ember 
sajátos  biológiai,  etikai  tulajdonságaival  is. A formákban,  a  formák  rendsze-
rében, jellegében mutatkozik mint kialakult, de csak időlegesen megkötődött 
rend, amely hol merev, hol labilis, az és ellentmondásos fejlődés legbonyolul-
tabb jelenségei közé tartozik. Változása állandó kísérője az alap, ideológia, élet-
forma változásának, de a változásokon belül a formarendszerek önmozgása is 
érvényesül. Osztályhoz, és osztályellentétekhez kötött, mégis igen rugalmas ez 
a kötöttsége is. Nem mindig az uralkodó osztály a kor stílusának a kialakítója, 
hanem esetleg egy feltörőben levő osztály (mint a reneszánsz esetében a pol-

41 A stíluskutatás alapvető kérdéseivel foglalkozik Klaniczai Tibor: A művészeti stílusok he-
lye a marxista kutatásban című tanulmányában, lásd a Művészettörténeti Dokumentációs 
Központ Közleményei II. számában. Ugyancsak ebben a vonatkozásban lásd Szentkirályi 
Zoltán: A barokk forma objektivitásáról. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 
1963/1–2. 43–59. o.) című, a szemlélet, korstílus gyökereit boncoló értékes tanulmányát is.
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gárság) vagy esetleg épp a hanyatló, bukásához közeledő osztály. Az azonban 
kétségtelen, hogy a változás mindig új szemlélet, életfelfogás jelzője, a viszo-
nyok változásának tükörképe. A társadalom osztályainak rétegződéseként vál-
tozatok  is  jelentkezhetnek  (a  legkézenfekvőbb ez az öltözködés  területén, de 
a kultúra egész területét áthathatja) és jelentkeznek is, akár az építészeten belül 
is. Elég ha az elnyomott osztályok vagy a középen levő rétegek építészetének 
eltéréseire, a nagy stílusok – gazdasági és egyéb okokból – egyszerűsített vál-
tozataként való megjelenésére utalok itt. De sok hasonló példa hozható fel az 
újkori európai, s különösen saját korunk fejlődésben is.
Végső soron tehát a stíluskérdésben is a létből, a társadalmi létből kell ki-

indulnunk. Az osztályviszonyok hatása ebből következik. Az osztály életében, 
szerepében bekövetkező minden változás, vagy akár az osztályon belüli kon-
zervatív és új erők harca egyaránt jelentkezik az osztály szemléletében, adott-
ságai alakulásában, s ezek eredményeképpen a stílusban. Mindemellett állan-
dóan, szüntelenül folyik az új és régi közötti harc a formák területén is, az új 
tartalom és a régi forma, a régi forma és az új forma közötti ellentmondás is 
állandóan fejlődik, alakul. Ezért következhetik be lényeges változás olyankor 
is, amikor a társadalmi változás nem mutatható ki közvetlen kiváltó elemként. 
Ilyenkor a változásokban jelentős szerepe lehet a divat hatásának. Erre a nagy 
történelmi stílusok idejéből számos példát ismerünk, elég talán a barokk min-
takönyvek hatására utalnom itt. Természetesen pusztán a divat hatására nem 
mindig következhet be mélyrehatóbb változás a termelési-technikai adottságok 
megfelelő átalakulása, fejlődése nélkül. Előfordul gyakran az is, hogy épp a di-
vatjelenségek átvélelének vágya kényszeríti ki a megfelelő gazdasági-technikai 
fejlődést. A bútortörténetben  és  építészettörténetben  jellemző  példákat  talá-
lunk az utóbbiakra is.
A történeti fejlődés egyre bonyolultabb folyamatában a stíluskérdés is egyre 

sokrétűbb, az önmozgás egyre erősebb, függetlenebb lesz. Már a középkor ide-
jén jelentkezik bizonyos szétválás a valóságterületek között, nem alakul ki min-
denre kiterjedő, átfogó stílus, legalábbis a romanika és a gótika nem az. E kettő 
csak  az  építészet  vonatkozásában,  és  néhány  területen  jelentkező  hatásában 
korstílus,  az  irodalom  területén  egyszerűen  értelmetlen  a  gótika  fogalmáról 
beszélni. Lehet, hogy e jelenség oka talán épp az irodalmi fejlődés elmaradott-
sága – az építészet, a kőbiblia, és az általa hordozott társművészetek dinamikus 
előretöréséhez, sodró lendületéhez képest. A reneszánsz váltása már a társadal-
mi valóság szélesebb területére terjed, korstílusként jelentkezik, jegyei egysége-
sebbek. A XIX. század folyamán azonban még bonyolultabbá válik a fejlődés. 
A kapitalizmusnak korstílusa egyetlen vonatkozásban sincs. A változás egyre 
gyorsul, a műfajok, művészeti ágak megsokasodnak, határuk kitárul, az egyes 
művészeti  ágakon  belül  jelentkező  stílusváltásoknak  az  általános  társadalmi 
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változáshoz többé alig van köze, a stílusok egyszerűen párhuzamba sem állít-
hatók. Legalábbis valamilyen párhuzamot találni az impresszionizmus, a histo-
rizmus, az irodalmi naturalizmus, vagy akár a szecesszió, a szimbolizmus vagy 
a fauvizmus területén jóformán lehetetlen. Az önmozgás a fejlődéssel határo-
zottabbá, jellegzetesebbé válik, az egyes művészeti ágak területén a stílusfejlő-
dés mögött a társadalmi meghatározottságot felismerni egyre nehezebb. Ez az 
oka például annak, hogy Plehanov és Franz Mehring – a szocialista kultúrára 
később szinte végzetessé váló egyszerűsítéssel – az impresszionizmus jelensé-
gét, s ezzel a festészeten belül bekövetkező hallatlan fejlődést dekadenciának, 
és továbbfejlődésre alkalmatlannak minősítették.
A nagy  stílusok  –  az  egész  társadalom  minden  jelenségét,  a  társadalmi 

gyakorlat széles területét átfogó korstílusok – mellett beszélnünk kell még az 
egyes művészeti  ágakon, művészeti  területeken belüli  stílusokról,  illetve  stí-
lusirányzatokról. Ilyen – amint láttuk – például a román és a gótika, de ilyen 
a historizmus, sőt még a szecesszió és bizonyos vonatkozásban – különösen 
a  kezdeteinél,  a  Bauhaus  időszakban  –  a modern  építészet  is.  Ez  utóbbiak-
nál a stílusjelleg már egyre  inkább feloldódik, a szecesszió  is egy elszakadási 
–  forradalmi –  áramlat  az  építészeten belül,  amely  távolról  sem egységes  és 
stílusjegyeket csak bizonyos vonatkozásban hord, azt is a sík díszítőformák te-
rületéről átvett elemekben. Mindebből kiválik a modern építészet, amely már 
nem tekinthető stílusnak, legalábbis a történeti értelemben nem. Ez az egész 
társadalom átalakulásának, a társadalom alapjának és felépítményének megúju-
lásából, a technikai változás és a kor igényének együttes átalakulásából, az élet-
forma megváltozásából, a természettudományok kialakulásából, fejlődéséből, 
és még egy sor más tényező összehatásából született, és az építészet területén 
azt az új világnézetet képviseli, amelyet a gondolkodás területén a dialektikus 
szemlélet, az új, magasabb fokú elmélet és gyakorlat egysége képvisel. Ezért 
állíthatjuk, hogy nem stílus többé, mint ahogy a modern kor egész kultúrája 
–  a  stílusok gyors  egymásutánban  történő  feloldódása következtében – nem 
stílusok összegződése vagy egy új stílus általánossá válása, hanem az új ember, 
az osztálynélküli társadalomba átlépő tudatos ember kultúrájának egyelőre csí-
ráiban  levő  kibontakozása,  egy  új  –  tudatosabb, magasabb  fokú –  szemlelet 
kibontakozása. Ami keletkezőben van tehát – valami hasonló, mint a nagy kor-
stílusok – de magasabb szinten, átfogóbban és tudatosabban, a stílus fogalmát 
csak megtartva megszüntető fokon.
A stílusokon belül – és elsősorban ezeken belül – beszélhetünk a  forma-

tisztaság problémájáról. Egy stíluson belül válik teljesen világossá ez a köve-
telmény, a stíluson belül kiformálódott formák rendszerében, belső törvénye-
inek feltárulásában. Eredeti értelmében épp egy stíluson (vagy műfajon) belül 
jelentkezik, és az összeillő, együtt nőtt, fejlődött formák rendje megtartásának 
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a követelménye. Ebből a követelményből, gondolatból alakult tovább, fejlődött 
az előzőekben elemzett elvvé, követelménnyé.
A stílusokon, a stílusok rendjén belül sajátszerű összefüggések alakulnak ki, 

olyan belső törvényszerűségek – a belső forma jegyei – amelyek elsősorban az 
adott stíluson belül érvényesek. Ezeket az összefüggéseket a kompozíció tör-
vényeinek nevezzük. A történeti építészetben kialakult kompozíciós törvények 
nyilvánvalóan az osztálytársadalmak lényegéből fakadtak, azokkal összenőttek, 
azok kifejezését alkották. Ez az oka annak, hogy a modern építészet ezeket a 
kompozíciós tényezőket, sőt a kompozíció fogalmának leegyszerűsített, törté-
neti fogalmát is elutasítja magától, hogy a formaalakítás sokkal bonyolultabb – 
az összefüggések rendjében sokkal szélesebb – skáláját tartsa az alkotófolyamat 
során szem előtt, mint a történeti építészet. Maga a kompozíció fogalma – ha 
így új, magasabb fokú összefüggésbe helyezzük és megtisztítjuk a sematikus 
összefüggésektől –, természetesen továbbra is megtartható, és az alkotófolya-
mat  eredményének  elemzésére  továbbra  is  alkalmas  tényező. A kompozíciós 
szabályok, törvények egyszerűsítése azonban már a múlté. A művészet, az al-
kotás folyamatában mindig egyszeri, konkrét, adottságainak burkából az adott 
folyamatban kibontott alkotás születhet csak. A kompozíció vizsgálata csak az 
elemzés  eszköze,  és  nem  az  alkotás  törvénye  lehet. Hogyan  is  lehetne  előre 
rögzíteni az alkotás törvényeit?
Mi  tehát  a  kompozíció?  összerakás,  összehelyezés  –  ez  a  fogalom  alapja. 

Magasfokú összeszervezés. Ez  lenne a  lényege. De ezt a kompozíció hagyo-
mányos fogalma, bármilyen hangsúlyosan beszélünk is művészi kompozícióról 
– csak részben tartalmazza. A létrehozásnak olyan organikus folyamatáról van 
itt szó, amelyet az előzőekben az organikus építészet fogalmával kapcsolatosan 
részben már említettem.
„… az építészeti alkotások funkciója, belső élete – a tartalom alakítja magá-

tól értetődő organizmussá а gyakorlati célból létesített épületeket, együtteseket, 
s az önnek megfelelő kompozíciós elv biztosítja legtermészetesebben a térben 
kiterjedt együttesek szépségének megragadását…”42

A kompozíciós elv helyett tehát folyamat, az organikussá alakítás művészi 
alkotó folyamata az, amiről beszélhetünk, és csak visszafelé tekintve vélhetjük 
ezt kompozíciós elvnek. Pogány Erigyes figyelmeztet erre a tényre, ha a szó-
használat mellett meg is marad: „Korunk építészetében tapasztalhatjuk, hogy 
a kompozíciós elvek nem a történeti korokra jellemző, többé-kevésbé merev 
határok között mozgó  stílusjellegzetességekhez hasonlóak  (…) modern épí-
tészetünknek éppen a kompozíciók sokrétűsége, a mai élet sokoldalúságához 
idomuló gazdagsága egyik alapvető ’stílusjellegzetessége’ (…) a konvencioná-

42 Pogány Frigyes: I. m. 361. o.
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lisan használt kompozíciós  jellegzetességek  (pl. kötött, kötetlen) úgyszólván 
semmitmondók.”43

Ezért  világosabb  tehát  kompozíció  helyett  alkotó folyamatról  beszélni. Mi 
e folyamat célja? Olyan sajátosság létrehozása, amelyben tartalom-forma egy-
ség a legmagasabb szinten nyilvánul meg. Elfogadhatjuk azonban a már szin-
tén problematikussá váló fogalom, a művészi harmónia fogalmának meghatá-
rozását is az előző szerzőtől. A harmóniafogalom problematikussá válását épp 
a diszharmónia fogalmának átértékelése, a művészet alkotótényezőinek sorába 
való bevonása mutatja. Ezért, ha a szóhasználatot nem is érzem szerencsésnek, 
korszerűnek és helyette, a művészi harmónia helyett a művészi hatás fogalmát 
látom megfelelőbbnek, a lényeg kitűnő megfogalmazása miatt idézem a szer-
zőt. Ez  a meghatározása  egyébként  a  kompozíció  sajátosságára, mibenlétére 
is rámutat, bár itt művészi harmóniának tekinti. Ezt a tényt is dialektikusan, 
a folyamat-hatás egységében kell felfogni – s akkor e kettő valóban eggyé válik.
„A művészi harmónia fogalmán (…) a műalkotás részeinek – mint kifejező 

eszközöknek, kompozíciós elemeknek – egymáshoz és az egészhez való  tör-
vényszerű viszonyát,  egységbe kapcsolódását értem, amely a  tartalom kifeje-
zéséhen válik valóra.”44

Ez a törvényszerű összefüggés a műben, a formák rendjében – ez az esz-
tétikum,  az  emberi  jegy,  az  emberi  felismerések  összességének  a műben,  az 
alkotásban, az emberi munka termékében való megnyilatkozása. Egyúttal ez 
a művészet, a tartalom és forma egységének lényege is.
A stílusok, a formarendszerek sajátosságainak egyik legjellemzőbbike tehát 

a kompozíció  (történetileg kialakult  fogalmában és magasabb fokon  is értel-
mezve), és az ennek eredményében megnyilatkozó művészi harmónia, sajátos 
esztétikai hatás,  amely egy-egy korra vonatkozóan belső egységben, minden 
művészetben hasonló jegyekben nyilvánul meg, és a kor emberének, teljes, har-
monikus emberi lényének, a humánum jellegének feltárulását jelenti. Ez a tény 
az  antik kultúra,  a gótika, vagy a  reneszánsz alkotásai mai hatásának alapja, 
lényege,. Ezekben természetesen ma még többet látunk, hisz’ önmagunkat is 
belevetítjük az élménybe, bonyolultabbá, összetettebbé, rafináltabbá vált egyé-
ni kultúránkkal együtt. Ezért olyan megragadó az a sajátos esztétikum, amely 
a maga egyszerűségében, naivitásában, tisztaságában mégis az emberi  lényeg 
tükröződése.
Az előzőek után röviden megkísérlem felvázolni azokat a tényezőket, ame-

lyeket az építészettörténet és építészetelmélet eddig, mint az építészeti  stílus 
sajátos meghatározóit feltárt.

43 Pogány Frigyes: I. m. 380. o.
44 Pogány Frigyes: I. m. 350. o.
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Az építészeti stílusok változása az építészet mozgásának, fejlődésének folya-
matát alkotja. E mozgás, fejlődés természetesen nem állandó előrelépésekből 
áll, a stagnálás és időleges visszaesés is rendszeresen megismétlődő jelenségek. 
Az építészet azonban, mint művészet is fejlődik. Ezzel nem ellentétes az, hogy 
minden korban lehetséges a legmagasabb értékű esztétikai eredmény elérése. 
A művészet és építészet mégis  fejlődik, előre mozog, mert mindig  többet és 
többet képes megragadni a valóságból, tartalma – a társadalmi tartalom gaz-
dagodása következtében – egyre gazdagabb, bonyolultabb. A művészet és épí-
tészet modern  jellegzetessége  épp e bonyolultabb  tartalom  legegyszerűbb és 
mégis mindent magába foglaló kifejezése.
Az építészet  fejlődése és  a  stílus  (az  építészet  adott korban való  sajátsze-

rű megjelenése,  a  tartalom  és  forma  egysége)  a  kor,  a  társadalom  és  a  hely, 
az igények és lehetőségek, adottságok függvénye, a fejlődés ezek mozgásának 
eredménye.
E mozgásban,  fejlődésben  résztvevő  tényezők három valóságrétegbe  tar-

toznak:
Az  első  a  külső,  társadalomtól  független  adottságok,  tényezők  csoportja, 

mint  a  földrajzi,  geológiai,  éghajlati  és  táji  adottságok. Ezek meghatározzák 
a rendelkezésre álló építőanyagot is.
A második és legjelentősebb tényező a társadalom fejlettsége. E fejlettséget 

lényegében  a  gazdasági  alap,  az  anyagi  termelés,  a  termelési mód  határozza 
meg: az anyagi termelés színvonala és a technikai fejlettség határozza meg a kor 
építőlehetőségeit. A társadalmi tudat, a tudomány, a felépítmény, az esztétikai 
érzék fejlettsége és a hagyományanyag, az örökölt sémák, ismeretek, vonások, 
megszokott igények rendszere, az etnikum sajátosságai és az anyagi igények ha-
tározzák meg a kor társadalmi igényeit az építészettel szemben. A lehetőségek 
és igények egymás ellentétét képezik, közöttük állandó a küzdelem, a harc. Ez 
a harc azonban a társadalom és a társadalomtól független adottságok között 
is állandó és az előzőtől is átfogóbb jellegű. Ez az ellentét az építészet létének 
alapja, míg az igények és lehetőségek harca az építészet fejlettségének alapja.
A harmadik tényező az építő egyén, az építész fejlettsége, tehetsége, e te-

hetségek  száma  egy  koron  belül,  tehát  az  egyéni-személyi  tényezők  hatása, 
amely a társadalmi meghatározottságon belül jelentkezik, de az egyedi és ál-
talános  dialektikájában,  az  építészet  egyedi  sajátosságaiban  a  legjelentősebb 
szerepet tölti be.
Mindebből következik, hogy az építészet, az építészeti stílus – az építészet 

adott megjelenése a hely és az idő konkrétságában –, a társadalom és az egyén 
viszonyai,  az építészet  formálásában  is  jelentkező  fejlettsége által meghatá-
rozott  jelenségek.  A stílus  változása,  önmozgása  sem  a  társadalomtól  füg-
getlen tényező, hiszen a formák változása, átvétele, mozgása is a társadalom 
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tevékenységében valósul meg. E mozgásban a  formahagyomány,  az átvétel 
szerepe döntő.
Az említettek az építészeti forma alapjai, meghatározói. A forma vizsgála-

tánál e tényezők közül egyiket sem lehet kiragadnunk, sajátosságait valamennyi 
tényező együttes elemzésével lehet csak feltárni, megérteni.
A stílust tehát nemcsak a forma, formajegyek alkotják, határozzák meg. Sa-

játossága  sem  csak  formai,  hanem  a  társadalmi  tartalom  –  építészeti  forma 
konkrét egységében nyilvánul meg, a társadalmi tartalom által meghatározott 
formai sajátosságokban.
A formai mozgás, változás, stílusfejlődés feltárása az egyén és hely, a kor, 

a társadalom összefüggéseinek  dialektikájában  –  ez  az  építészettörténeti  ku-
tatás feladata. Az építészettörténet feladata e kutatás eredményeinek rendsze-
rezése –  a  történelmi  fejlődés  általános  törvényeinek,  a  tartalom,  forma,  tér 
problémák fejlődési törvényszerűségeinek feltárása is. Itt röviden már csak egy 
kérdésről, az egyéni forma néhány meghatározójáról szeretnék említést tenni.
A formaalakító képesség nemcsak tanultság, és szakmai műveltség kérdése. 

Az egyéni formaalakításban, amely az építészet egyik legjelentősebb mozzana-
ta, természetesen igen nagy súllyal esnek latba e tudatos, tanulással elsajátítható 
elemek. Művészi formálás sincs magasfokú nevelés, tanultság nélkül, bizonyos 
határig – épp a korra jellemző általános esztétikai igények, ízlés általános vo-
natkozásában – ez szükségszerű és elkerülhetetlen  is. A nevelés és az egyéni 
fejlődés  tehát  jelentős és nélkülözhetetlen. A művészi  formálás vonatkozásá-
ban azonban – hasonlóan, mint a matematika vagy a zene területén, illetve ál-
talában minden egész embert, megfeszült egyéni igénybevételt követelő mun-
kánál – jelentős szerepe van az egyéni biológiai adottságnak, tehetségnek. Ez 
a tehetség a képzelet gazdagságában, fegyelmében, érzékenységében nyilvánul 
meg és a nevelés csak fejleszti (a színérzéket például a színdinamikai oktatás 
fejlesztheti ki), de nem pótolhatja. A tehetségnek ez a vonása a formálás során 
általában nem tudatosan, hanem ösztönösen, sajátosan kifejlődött túlérzékeny-
ség  formájában  nyilvánul meg. A tehetség,  a  biológiai  adottság,  alkalmasság 
tehát  az  egyéni  formaalkotás  jelentős  tényezője.  Épp  ennek  következtében 
az esztétikum sajátos, általános emberi  jegyei mellett mindig hordoz egyedi, 
konkrét vonásokat, megnyilvánulásokat is – az egyéni jelleg kibontakoztatása 
nélkül az esztétikum korra, társadalomra jellemző jegyeinek kibontakoztatása 
sem lehetséges. Ez az egyéni és általános sajátos dialektikája az építészetben és 
a művészetben.
Az egyén, a művész szerepe a tartalom és forma, a társadalmi igény és forma 

ellentmondásának feloldása. A művész, az építész személyében – egyéni adott-
ságok, szándékok, társadalmi meghatározottság és bonyolult, egyéni sajátosság 
dialektikájában – valósul meg a társadalom akarata, és ölt képekben, a képze-
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letben alakot az építészet, a társadalom akaratának térbeli megvalósulása. Az 
egyéniség, a tehetség az építészet fejlődésének egyik legjelentősebb tényezője, 
ezért  az  építészet  története  a  jelentős  építész  egyéniségek kibontakozásának, 
a személyi jegyek és meghatározottság kibontakozásának története is.
A művész, az építész feladata teljesítésekor a társadalom nevében és megbí-

zásából cselekszik. Ezért a művészet erkölcsi felelősség kérdése is. A társada-
lom, mint megbízó és az egyén, mint kialakító, formáló: ez az építészet alap-
vető kettőssége, amelynek jelentőségét a tartalom és forma összefüggéseiben 
külön is hangsúlyoznom kell.
Az egyén formajegyeinek összessége, sajátos, sokoldalú meghatározottsága 

(nevelése, környezete, társadalmi helyzete, biológiai tulajdonságai, tehetsége stb.) 
az egyéni stílus alapja, gyökere. Az egyéni stílus a kor jellegébe, stílusába illesz- 
kedik. Ez az  illeszkedés néha a fennálló, általános stílusjegyek rombolásában, 
az  azokkal  szembenálló  magatartásban  is  megnyilvánulhat.  A művész  kora 
előtt haladhat – de csak a társadalom fejlődésének útja irányában. A régi és új 
formák  harcában,  a  kötöttségek  elleni  küzdelemben  az  igazi  tehetség  szinte 
szükségszerűen az új mellett foglal állást. Ez az új annak a feladatnak a kitűzése, 
amelynek lehetőségeit érleli, de még nem ismerte fel a társadalom, s amelynek 
felismerése épp a művész feladata. Ezzel kapcsolatosan ismét utalnom kell Marx 
ismert, és már idézett gondolatára.
A művész  előljárása  a  korban  tehát  nem  a  néptől,  a  tömegektől  való 

elszakadás, hanem a néptől,  a  társadalomtól kapott megbízásának  teljesítése. 
Ahogyan Goethe mondja: „A művész azt kell, hogy alkossa, amit a nagyközöség 
majd csak később fog megszeretni, nem pedig azt, amit most szeret.”
Az egyéni stílus problémájához a helyi stílus problémája csak részben ha-

sonló.  A helyi  stílusjellegzetességek  alakulásában  igen  nagy  szerepe  van  az 
adottságoknak (például a helyi anyagok, ipar, stb. szerepe) és az előző fejlődés-
nek, a kötöttségnek, hagyományanyagnak. A helyi fejlődés viszonylag szerves 
folyamatában a külső hatások a legkülönbözőbb változásokat idézhetik elő. E 
helyi stílus is több rétegű. Más a társadalom jelentős, kiemelt épületeinél és más 
a társadalom széles rétegeinek alárendelt jelentőségű, kisebb építészeti felada-
taiban. E szétválás, kettősség, az osztálytársadalmak építészetének terméke, az 
ellentét feloldását csak a modern építészeti szemlélet kibontakozása, az építé-
szet újjászületése jelentheti. A történeti építészetben azonban számolni kell e 
sajátosság meglétével. A külső hatások is másképp, erősebben érik az említett 
kiemelt építészetet, az uralkodóosztály magasabb kultúrája, utazásai, anyagi le-
hetőségei, építészeinek magasabb szakmai tudása és műveltsége révén, mint a 
nép építészetét, ahol e hatások általában csak áttételesen, a kiemelkedő „építő-
művészet” változása, átalakulása után és annak révén jelentkeznek. Ezt a tényt 
nagyon jól megfigyelhetjük a magyar népi építészet története során, ahol az át-
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vett történeti stílusok általában jelentős időeltolódással követik a jelentős városi 
paloták, templomok és középületek stílusváltozását.
E helyi stílusváltozások osztályjellege is figyelemre méltó és érdekes. Ebben 

a vonatkozásban meg kell vizsgálni minden olyan területi fejlődést, amely nem 
önálló fejlődés eredményeként, hanem átvett vagy átvándorolt hatások, illetve 
hatóerők (például építészek) révén alakult ki, követve a nagy stílusváltozásokat. 
E ténnyel természetszerűen együtt jár az, hogy kimaradnak bizonyos stílusok, 
vagy  épp  provinciális,  elkésett  változatok  alakulnak  ki. Az  egyik  legérdeke-
sebb vonás azonban az, hogy a stílus társadalmi meghatározottságának jegyeit, 
például osztályjellegzetességeit elveszti, illetve a jegyeket gyakran az ellentétes 
osztály is átveszi. A klasszicizmus építészetének egyik jelentős kibontakozása 
például éppen a cári, nemesi Oroszország feudális világa, míg az európai klasz-
szicizmus kialakulásában jórészt inkább a polgárságnak van jelentős szerepe, 
bár a francia klasszicizáló korszak kialakulásában a feudalizmus uralkodó osz-
tályának szerepét sem tagadhatjuk. E viszony – az osztályjelleg és meghatáro-
zottság – az átvételek, a vándorlás folyamán teljesen elmosódhat, illetve akár 
ellentétébe csaphat át.
A helyi stílusok, stílusváltozatok tehát igen sokrétűen meghatározottak, és 

az átvételek következtében néha egyáltalán nem felelnek meg a helyi fejlődés 
adottságainak, sőt, esetleg ellentétesek azzal. A stílusokkal kapcsolatban emlí-
tett társadalmi meghatározottság (mint a lét és tudat viszonya általában) csak 
végsősoron érvényesül, és a stílusban a felépítmény, vagy akár az általános fej-
lődés egyéb jelenségeihez hasonlóan jelentős eltolódások, az eredeti gyökerek-
től való elszakadás következhet be.
Az építészettörténet  egyik  feladata  ezeknek az  eltolódásoknak,  ellentétbe 

átcsapó alapösszefüggéseknek a feltárása és a fejlődés valódi rugóinak, moz-
gatóinak,  gyökereinek  és  lefolyásának megállapítása, megragadása.  Ez  a  fel-
adat  azonban csak  igen  sokrétű,  és bonyolult  vizsgálatok  eredményeképpen, 
a történelmi materializmus és a dialektikus módszer messzemenő és rugalmas 
alkalmazása és a történeti tények feltárása és elemzése alapján valósítható meg.
A helyi  stílus kérdésének még  igen  sok vonatkozását:  a hagyomány, helyi 

adottságok, viszonyok jónéhány kérdését elemezhetnénk. Azonban talán ennyi 
is elég ahhoz, hogy mindenféle leegyszerűsítés veszélyére rámutassak. A helyi 
stílus kérdése nem szűkíthető le a helyi jellemző építőigény és anyagi, technikai 
adottságok tényezőinek küzdelmére, mint ahogyan az egyéni stílus meghatáro-
zottsága sem csak egyéni jellegű.45

45 Bizonyos mértékig hasonló érezhető dr. Pogány Frigyes  idézett művének e témát kifejtő 
részeiben (I. m. 357. o.), ahol a kelleténél talán jobban hangsúlyozza az igények és technikai, 
anyagi adottságok küzdelmének meghatározó szerepét.
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Végezetül még két kérdést kell érintenem: ezek az ízlés és divat kérdései. Az 
ízlés fogalmának mélyebb elemzésére, miután a szemlélet, stílus általánosabb 
és mélyebb fogalmát megvilágítottam, úgy hiszem nincs különösebb szükség. 
Ennek a tüzetes, minden vonásra kiterjedő elemzése külön tanulmányt köve-
telne, bár lényegében az elmondottakból következik.
Az ízlés, a korízlés az általánosabb, a mélyebb fogalmat kifejező korstílus, 

szemlélet sajátosságainak felszíni, jelenségbeli vetülete. Az ízlésben sokkal ke-
vesebb a tudatos elem, mint a szemléletben – ezért még súlyosabb problémája 
a nevelésnek, a tudat fejlesztésének. Akár társadalmi, akár egyéni vonatkozás-
ban vizsgáljuk ezt a kérdést, a társadalmi probléma egész mélységében itt bon-
takozik ki. A társadalom fejlődésében az osztályok, rétegek nem képviselnek 
azonos tudati szintet. A jobbágy nyilván nem állt a kultúrának azon a színvo-
nalán, mint az Arisztotelészt vagy az arabokat másoló szerzetes, és a reneszánsz 
polgár nyilvánvalóan tudatosabban és más szinten képviselte korát, mint a kor 
falusi földművese. A korok szintjét azonban nem a legalacsonyabbhoz, hanem 
a  legmagasabbhoz, de  legalábbis a  társadalom uralkodó rétegének átlagához, 
tehát a műveltségben, kultúrában részesülők (illetve azt kisajátítók) szintjéhez 
mérjük. Hiszen éppen ebben a rejlik az osztálytársadalmak szükségszerűsége, 
történelmileg áthághatatlan kategóriája. Csak korunkban érkezett el oda az em-
beriség, hogy – a történelmi fejlődés eredményeképpen belátható távolban van 
az a kor, amikor az egész társadalom lényegében azonos szinten fejlett tudatos 
egyénekből áll majd. A tudatosságnak ezen a szintjén az ízlés már ugyancsak 
tudatosul, az ízlés irányító szerepét mindinkább átveszi a tudatos szemlélet.
A fentiek  nem  az  ízlés  kérdésének  lebecsülését  jelentik.  Az  a  tény,  hogy 

az  ízlést  a  fejlett  szemlélettel  szemben kevésbé  tudatosnak, ösztönösebbnek, 
felszínibb, kevésbé lényegi megnyilvánulásnak tekintem, nem csökkenti az íz-
lés  emberi  jelentőségét. Azt  állítom azonban, hogy  az  ízlés  gyökerei mélyen 
a tudatba, a tudatos és ösztönös világ kettősségébe ágyazottak, és lényegében 
a tudati fejlettséget (esztétikai vonatkozásban is) csak tükrözi a felszín, a jelen-
ség tartományában, de nem képviseli tudatos, átfogó szinten. Ezt csak a fejlett 
tudat, a határozott és szélesen kulturált szemlélet képviselheti. De itt talán már 
a szemléletnél is többről, a tudatot átfogó megnyilatkozásról van szó, és ezen 
a helyen valóban a szellem, a magas fokú emberi tudat világához érkezünk.
Ezért találunk az ízlés vizsgálatánál annyi ösztönös, a tudatban elsüllyedt 

elemet, megnyilvánulást. Ezért  látszik  az  ízlés  annyira  egyéninek  és  annyira 
változónak, mert az egyén tudatának egész tartalmát tükrözi, ösztönös fokon. 
A nevelés  tehát  nem  szorítkozhat  az  esztétikai  ízlés  fejlesztésére,  hanem  az 
egész tudat kiművelésére kell törekednie, amelyben a művészeti nevelés határo-
zott és aktív, a jelenleginél sokkal jelentősebb szerepet kell, hogy nyerjen. Csak 
ez fejlesztheti az ízlést, és alakíthatja tudatos, fejlett ízléssé, érett szemléletté.
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Az ízlésfejlődés kérdésének lassú és bonyolult folyamata a feladat jelentősé-
gére figyelmeztet. A történelmi stílusok vizsgálatával kapcsolatosan pedig, kü-
lönösen az átvett elemek, azok használata, megértése, alkalmazása terén mutat-
kozik döntőnek. Nem is a viszonylag tiszta stílusátvételekre utalok itt, hanem 
ismét csak a népi építészet sajátosan egyszerűsített, átvett stíluselemeire. Ezek 
az  elemek  egyúttal  egy  sajátos  jelenségre  is  figyelmeztetnek –  az  éles,  tiszta 
formák az egyszerűbb, értetlen ízlés átformálásában, átalakításában is sajátos, 
tiszta bájt nyerhetnek. Hasonló  folyamat  ez, mint  amire  a gyermekrajzokkal 
kapcsolatosan utaltam. A deformált  forma deformálójának tudatát,  szemléle-
tét, egész világát is tükrözi. Az ízlés mozgékonysága, sokfélesége, kissé felületi 
vonása,  felszínessége  a  divat  (a  stílusváltozásnál  sokkal  gyorsabb,  állandóan 
változékony, múló jelleg) forrása is.
Ez a hatás a kultúrán belül elsődlegesen a legváltozékonyabb területeken, 

a nemi varázs és feltűnési vágy következtében is változásokra, élénk mozgás-
ra  hajlamos  ruházkodás  és  személyi  használati  tárgyak  területén  jelentkezik. 
Ez a formai változásokra, elsősorban a felszínre, a jelenségre, a formára korlá-
tozódó folyamat részben épp az ember biológiai tulajdonságaival függ össze. 
A divat mégis mai  életünk meghatározó,  alapvető  jelensége –  a mindennapi 
életben,  de  akár még  a  tudomány  területén  is.  Elég,  ha  a  „modell”  elmélet 
hirtelen, szinte kissé divatszerű elterjedését említem itt. De a mai, tudatos, kor-
szerű  építészeten  belül  is mennyi  divatelemet,  tehát  felszínesen  átvett  jelen-
séget találunk, tudatos és elmélyült formaképzés helyett. Richards, a modern 
építészet egyik ismert elméleti publicistája „jazz-modern”-nek nevezi az ilyen 
divatelemekből épített építészetet.46

Ezek a divathatások (a futó, felületes benyomásokból eredő felületes átvétel) 
az építészet szerves fejlődésére rossz irányban, igen veszélyesen hatnak. Ennek 
az  eredményeképpen  jelenik meg  raszteres  homlokzat  téglafalas  épületen  és 
terjednek meg  nem  értett,  kiszakított  formák. Az  építészeti  forma  azonban 
elszakíthatatlan a tartalomtól, a funkciótól, a szerkezettől, a betöltendő feladat-
tól. A divat, a felületes benyomás átvétele tehát a tudatos formálást akadályozó 
jelenség, és a stílusalakulásra – amelyet a modern építészeten belül inkább az 
építészet alakulásának, az építészet kibontakozásának tekintünk és nevezünk 
– a forma, a felület, a jelenség oldaláról hat, tehát a tartalom és forma egységét 
gátló, hátrahúzó, romboló tényezője.
A divat szerepe a történeti építészetben is jelentős, és ma még jórészt kiér-

tékeletlen tényező. A kutatásnak azonban ezt is szükségszerűen fel kell tárnia, 
el kell választania a stílusok belső, meghatározott, tartalmi változását a felületi, 

46 Lásd J. M. Richards: An  introduction to Modern Architecture. Pelikan Books, London, 
1953. kitűnő könyvét.
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divatszerű változásoktól, a formák egyszerű, értelmetlen áttelepülésétől, ván-
dorlásától. Ez az elválasztás egyúttal a valóságos, lényegi változások feltárásá-
nak folyamata is.
Az építészeti forma lényegének kérdését nem tudom tömörebben, szebben 

és korszerűbben megfogalmazni, mint ahogyan 1923-ban Mies van der Rohe 
fogalmazta meg: „A végcélnak tokintett forma elkerülhetetlenül üres forma-
lizmushoz vezet. Csakis az élet ereje kölcsönözhet hathatós erőt a formának. 
A valódi forma előfeltétele a valóságos élet: sem nem a ’volt’, sem nem a ’lesz’. 
Nem ismerünk formai problémákat, csupán építészeti problémákat. A forma 
nem munkánk célja, hanem eredménye. Teremtsük meg a formát feladataink 
természetéből korunk módszereivel. Ez a mi feladatunk.”47

Az építészeti tartalom és forma kérdésének, az építészetelmélet és esztéti-
ka egyik alapvető kérdésének vizsgálata során megkíséreltem felvázolni azokat 
a  főbb  gondolatokat,  amelyek  e  vonatkozásban  az  építészetet,  és  különösen 
a modern építészetet meghatározzák. Az elmondottak természetesen csak az 
építészet területére érvényesek, az építészet területén kísérelték meg e proble-
matika – az eddigieknél részletesebb, de nyilvánvalóan nem hibátlan feltárását.
Az építészet kérdéseivel foglalkozó tanulmányom a kérdések végiggondo-

lásának  az  igényével  keletkezett. Úgy  érzem azonban, hogy  e végiggondolás 
a művészet  egész  területén  szükséges,  hasznos,  és  a művészettel  foglalkozó 
elméleti kutatókra vár. Ez a hatalmas munka csak állandó folyamat és kollek-
tív erőfeszítés eredménye lehet. Az építészetelmélet előbbre vitele  is csak így 
képzelhető el: vitákkal, állandó újra és újra átgondolással, az ellentmondások 
örökös  fellángolásával  és  feloldásával,  hogy  az  állandó  fejlődés,  a  dialektika 
törvényeiben kialakuló marxista építészetelmélet átfogóan és minden vonatko-
zásában, tisztázottan kialakuljon.

47 Philip С. Johnson: I. m. 192. és 188. о.
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Bevezetés

Az építészeti kritika, az építészet elméleti, értékelő megközelítése, az építésze-
ti-társadalmi célok, értékek felmutatása, az értékrend kibontása, a művekben 
jelentkező különböző törekvések ütköztetése, a művek szakmai-esztétikai ér-
tékelése, a fejlődést-előre mozgást szolgáló mérlegkészítés alapvető – és a tár-
sadalmi munkamegosztás, a tudományos és műszaki fejlődés kibontakozásával 
egyre inkább önállóvá váló – területe az építési tevékenység szellemi oldalának, 
az építészeti kultúrának.
A társadalomirányítás tudatosságának fokozódása, az építőtevékenység, az 

építés feladataival foglalkozó szellemi kapacitás rohamos bővülése és területe-
inek differenciálódása, a differenciálódás folyamataiban az emberi egység újra 
teremtődésének igénye hívja létre az építészet saját szellemi a kritika a szellemi 
közegének dinamikus változását, fejlődését, s ezen belül az építészet, mint szel-
lemi értékteremtő folyamat vizsgálatának szükségességét, az építészet elmélet 
sajátos területének, a kritikának, az értékelő bírálatnak a műfaját. A szak-kriti-
ka, az értékelő bírálat – mint az építészeti kultúra szerves része – önmagában 
is összetett szerepű jelenség, s hatása több irányban is érvényesül; csak a fő vo-
násokat, az alapvető funkciót jelölve, egyelőre vázlatosan és részletes elemzés 
nélkül, legalább háromrétű e kritika szerepköre, s e funkcióknak megfelelően 
célja, megnyilvánulása, jellege.
Az alkotó, a mű létrehozói számára teljesítménynek kijáró közösségi érdek-

lődés,  a mű  iránt megnyilvánuló  figyelem  és megbecsülés meglétét  igazolja, 
az alkotói folyamatban nélkülözhetetlen, sajátos „megerősítő szerepet” tölt be.

▪  az elemzés, a lemérés (akár negatívan is) „méltatás”; a bíráló értékelés az 
alkotói igényesség forrásait táplálja, szakmai, társadalmi szükségességét, 
jogosultságát bizonyítja, ellensúlyozva az elszemélytelenedés közösségi 
alkotásban ma szükségszerű tényét,

▪  elősegíti egy valóságos szakmai értékrend (társadalmi és önbecsülés) ki-
alakulását, s ezzel a közösségi értékteremtés egyik legfontosabb tényező-
jét és a nemzedéki távlat alapjait teremti meg,

▪  megfogalmazza, képviseli és közvetíti, illetve „visszaigazolja” a társada-
lom ideológiai – építészeti – művészeti igényeit és vágyait, szembesítve 
a létrejött művet a társadalom elvárásaival, végül

▪  fogalmivá,  verbálissá  alakítva,  mintegy  lefordítva  a  műben  képviselt 
anyagi – térbeli – képi építészeti gondolatokat és értékeket, nemcsak ki-
felé közvetít, hanem részt vesz az alkotó közösség belső szellemi életé-
nek alakulásában, illetve visszahat arra.
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A befogadó, a használó, a társadalom egésze számára
▪  a kritika közvetít, tájékoztat és megértet, használni, elfogadni tanít, az 
építészeti kultúra elmélyítésével az építészeti szempontok konkrét meg-
értéséhez segít,

▪  a társadalmi önismeretet gazdagítva, a mű és közönség szellemi kapcso-
latát elmélyültebbé, szervesebbé alakítja.

Az irányító, a döntést hozó számára
▪  a kritika szembesíti az elméletet és a gyakorlatot, elősegíti a valóságos 
helyzet és a tényleges viszonyok feltárását,

▪  érzékelteti az építészet „saját közegén” belüli problémákat, feszültsége-
ket, közvetíti a belső értékrendet, a társadalmi-tudati fejlődés megújuló 
követelményeit,

▪  megkönnyíti a külső (nem szakértő) bírálat véleményeinek összevetését, 
jelentőségének  értékének  ellenőrzését  (jelenleg  talán  épp ez  a  tényező 
állította előtérbe a szakmai kritika szerepét),

▪  jelzi az építészeti irányítás továbbfejlesztésének követelményeit és lehe-
tőségét.

E vázlatos felsorolás is érzékelteti, hogy az építészeti kritika, ha kibontako-
zik és belülről, természetszerű mozzanatként érvényesül, mindhárom területen 
hasznos és jelentős, sőt, bizonyos érettségi szinten már nélkülözhetetlen, a tár-
sadalmi  folyamatok  hatékonyságát  fokozó,  a  fejlődést  előre  lendítő  tényező, 
amely  azonban önmaga  is változik,  alakul,  és  fejlődésének,  szerepköre érvé-
nyesülésének egyaránt megvannak az objektív és szubjektív társadalmi feltét-
elei. Az építészeti kritika végül is éppoly átfogó és bonyolult, összetett, belső 
önmozgással, saját meghatározókkal, de nagymértékű függőséggel, társadalmi 
meghatározottsággal  is rendelkező  jelenség, mint a  társadalmi tudat bármely 
más területe. Tudományos feltárása, megközelítése ezért csak több nézőpont-
ból, rendszeres vizsgálódással képzelhető el. Az itt következő gondolatsor erre 
tesz kísérletet.
A problémakör tudományos elemzésének időszerűségét és jelentőségét érzé-

kelteti, hogy e lényegében társadalomtudományi igényű, témájánál fogva pub-
licisztikai, mégis az építészettudomány, mint műszaki tudomány területére tar-
tozó – vizsgálódás eredeti formájában nem személyes elhatározásból született.
Az  Építésügyi  és  Városfejlesztési Minisztérium megbízásából  1973–1981 

között készítettem – a BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet szerződéses 
kutatási tevékenységeként végzett „építészetelméleti alapkutatások” keretében 
–  azt  a négy,  „Az építészeti  kritika  elmélete” című  tanulmánykötetet,  amely 
a jelenlegi – rövidített, összevont és átszerkesztett – formájában az értekezés 
fejezeteit alkotja.
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A kutatómunka – a kritika új szerepkörének, problémáinak és lehetőségei-
nek megfogalmazásával – az építészeti kritika intézményes fejlesztéséhez, mó-
dosult munkamegosztás béli feltételei megteremtéséhez, a társadalmi gyakorlat 
ilyen irányú előre lépéséhez kívánt az építésügyi irányítás számára áttekintést; 
elméleti rendszerezést, módszert és eszközöket nyújtani.
Az  eredeti  tanulmánysor  első kötete  az  építészeti  kritika hazai  fejlődését 

mutatta be. E történeti bevezetőt a jelen tanulmányból elhagytam, mivel an-
nak  egy  részét  időközben  publikálhattam1, másrészt  az  1945  utáni  fejlődést 
jól  tükrözi az a közelmúltban megjelent bő terjedelmű elméleti gyűjtemény2, 
amelynek előkészítő munkájában magam is részt vettem.
Ugyancsak  elhagytam munkámból  azokat  a  részeket,  amelyek  a második 

kötetben  informatív szerepűek voltak, vagy  ismert elméleti  tételek  felidézését 
szolgálták. Témám szakterületünkön kívül eső tudományos előzményeit a filo-
zófiai és esztétikai gondolkodás, az irodalom és művészetelmélet, az irodalmi 
és művészeti kritika és más  társadalomtudományok  területén  igen széleskörű 
és folytonosan fejlődő eszmerendszer alkotja. Úgy a nemzetközi, mint a hazai 
szakirodalomban szinte beláthatatlanul gazdag a kritika témájára vonatkozó és 
Kanttól Hartmannig, Lukács Györgyig, Fülep Lajosig vagy e tudományok újabb 
művelőiig terjedő névsorral jellemezhető elméleti vizsgálódás.3 Mindennek, il-
letve a kritikai gondolkodás történetének vagy a művészeti kritika problémáinak 
tudományos  igényű áttekintése vázlatos formában is meghaladná  lehetőségei-
met, a csupán felidéző szerepű áttekintés viszont itt nélkülözhetőnek tűnik.
Amíg  az  irodalom  –  és művészetkritika  területén  az  elméleti  tanulságot 

nyújtó szakirodalom igen gazdag, az építészeti kritika elméleti megalapozására 
csak néhány kísérlet történt. A jelentős hazai kísérleteket a kutatómunka során 
feldolgoztam, ezt az elemző fejezetet azonban a rövidítés során el kellett hagy-
nom. Bár az egyes művekre a továbbiakban nem hivatkozom, ezek tanulsága 
szükségszerűen jelen van írásomban4 éppúgy, mint ahogyan a régebbi és mai 
építészetelméleti vizsgálódások is témám értelemszerű előzményei.

1 Vámossy Ferenc: Az építészeti kritika hazai történetéből. Magyar Építőművészet, 1983/1. 
16–19. o.

2 Major Máté  – Osskó  Judit  (szerk.): Új  építészet,  új  társadalom 1945–1978. Válogatás  az 
elmúlt évtizedek építészeti vitáiból, dokumentumaiból.  In: Művészet és elmélet  sorozat. 
Corvina, Budapest, 1981.

3 Az általam is felhasznált, legfontosabb műveket az irodalmi összefoglalóban sorolom fel, 
illetve jegyzetekben szerepeltetem. Az elhagyott részek irodalmából csak a legszükségeseb-
beket emeltem ki, jegyzetben vagy összefoglalóban említve.

4 Lásd pl. Major Máté: Gondolatok, tettek: építészetünk mozgatói. Kritika, 1965/10. 12–16. 
o.; Granasztói Pál és Pogány Frigyes egy-egy fontos, a kutatómunka során részletezett írá-
sát lásd a 9. és 10. jegyzetben.
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A rövidítés  során  szűkítettem  a  publicisztikai  hivatkozásokat  is.  Témám 
jellege következtében azonban szükségszerű (s ezt a gondolatkör „tudomány 
előtti” állapota is indokolja), hogy a napilapokban – folyóiratokban megjelenő 
publicisztikai szerepű, de elméleti értékű kritikai  irodalomra éppúgy építsek, 
mint a szigorúan elméleti, tudományos igényű, de viszonylag szűkkörű szak-
irodalmi előzményre. Ezért helyenként napilapokra is hivatkozom.
Az eredeti  tanulmánysor harmadik és negyedik kötetét  lényegében válto-

zatlanul hagytam; ez képezi tanulmányom gerincét. Ebben a kritika mibenlét-
ét, műfaji sajátosságait, szerepét, feladatait és feltételeit vizsgálom és kísérletet 
teszek arra, hogy az építészeti kritika  lehetséges rendszereit kifejtsem. Ez az 
elemzés szükségszerűen az értékrend, a szemléleti alapok problémájához ve-
zet. Az értékek kérdésköre az értékrend alakulásának-módosulásának, korunk 
szemléleti-világnézeti problémáinak, illetve az értékek válságának ellentmon-
dásait rejti, az értekezés zárófejezetében ezért megkísérlem egy – társadalmunk 
szemléletéből fakadó, de a világépítészet egészében is fokozatosan érlelődő – 
építészet-értelmezés néhány főbb vonását megrajzolni, az értékrend válságából 
kivezető út felmutatása reményében. Az építészeti kritika megújulásának prob-
lémái  igy  szükségszerűen  az  építészet megújulásának  alapkérdéseihez  vezet-
nek; a kiemelkedő jelentőségű alkotók elméleti megnyilatkozásai, az értékrend 
átalakulását  tükröző elméleti megnyilvánulások egyúttal  az  építészeti  kritika 
értékrendbeli megújulásának alapját is képezik, általános-egyetemes érvénnyel.
Az értekezés átdolgozása során figyelembe kellett vennem a lehetségesnél 

kissé többet ígérő eredeti címet és célkitűzést. A címen csak keveset változtat-
tam; Az építészeti kritika és értékelés elméleti problémái címmel is vállalnom 
kell a téma kifejtésének viszonylagos teljességét. Bár tudatában vagyok annak, 
hogy az építészeti kritika általános elmélete egy nézőpontból, néhány évi mun-
kával  alig  építhető  ki,  az  csak  további  évtizednyi  közösségi  szellemi munka 
eredménye lehet, mégis remélem, hogy mintegy öt éves kutatómunkám folya-
mán néhány lényeges mozzanatot sikerült megragadnom és a legfontosabb, jel-
lemző vonásokat és problémákat legalább vázlatosan kifejtettem.
Mint minden, több éven át szakaszosan végzett és részletekben dokumen-

tált  kutatómunkának,  e  tanulmánynak  is  szükségszerűek  ez  ellentmondásai. 
Feltehetően maradtak a rövidítésnél-átszerkesztésnél ki nem szűrhető ismétlő-
dések, egyenetlenségek, és nyilvánvalóan vannak egyéb hibái, kellően fel nem 
tárt – már terjedelmi okokból is – ki nem fejtett részkérdései.
Nem gazdagítja például munkámat a nemzetközi építészetkritikai gyakorlat 

részletes elemzése; az értekezés lényegében a hazai fejlődés tükrében vizsgálja 
és vázolja fel a kritika elméleti kérdéseit, mibenlétét, szerepét, feladatát, érté-
kelési módszereit és követelményeit. Lehetőséget erre az ad, hogy az építészeti 
kritika  tág  rendszere  éppúgy  a  hazai  körülményekhez-adottságokhoz,  a  ter-
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melés szerkezetéhez,  társadalmunk mai állapotához, belső szabadságfokához 
és céljaihoz-viszonylataihoz kötődik, mint maga az építészeti  tevékenység és 
az  építészeti  kultúra  egészének  állapota;  továbbá,  hogy  a  társadalmi  szerke-
zet, termelési viszonyok, munkamegosztás és szellemi élet összefüggései e vo-
natkozásban  alapvető meghatározó  erőt  jelentenek.  Ebből  következően  egy 
anyagilag ugyan évszázados előnnyel fejlettebb, de tartalmában más társadal-
mi-gazdasági  alakulatból  alig  lehet  a  szocialista  társadalomban  kibontakozó 
társadalmi kritika jellegére és szerepkörére, működésére, folyamataira és jelen-
ségeire,  a  szellemi  és  társadalmi  életben betöltendő új  feladatokra következ-
tetni. Ebből fogan az a meggyőződésem, hogy az építészetkritika számunkra 
érvényes elmélete a fejlett országok építészeti kritikájának részletes elemzése, 
konkrét céljainak taglalása nélkül is felépíthető. Elég e vonatkozásban a kritika 
mögött álló, azt meghatározó osztálycélok különbözőségére, lényegében ellen-
tétes voltára, a társadalmi haladásról vallott nézeteink különbözőségére utalni.
Abból azonban, hogy a fejlett országok építészeti kritikájának jellege, funk-

ciói, működése, értékrendje, ideológiája a miénktől eltérő, nem következik az, 
hogy vizsgálatával foglalkoznunk ne kellene. Az építészeti kritika gyakorlatá-
nak megújításához, az építészeti kritikáról való további gondolkodáshoz a más-
hol folyó ilyen jellegű tevékenység tanulmányozása, áttekintése, tanulságainak 
levonása  nemcsak  szükséges,  hanem  nélkülözhetetlen.  Különösen  lényeges 
számunkra az építészeti kultúra  terjesztése  területén az oktatási,  tömegkom-
munikációs, könyvkiadási, kiállítási és film eszközök-eredmények, vagy elmé-
leti-gondolati értékek megismerése, áttekintése, az átvehető, kiérett módszerek 
és technikák, szellemi tanulságok, az egyetemes emberi értékek közé tartozó 
eredmények felmérése, átvétele. A nemzetközi áttekintéshez gyűjtött anyagot 
azonban már terjedelmi okokból sem volt lehetséges itt feldolgozni; az kutató-
munkám egyik további feladatát jelenti.
Munkám –  ha  tehát  a  nemzetközi  építészeti  kritika  részletes  elemzésébe 

nem is bocsátkozik – az építészeti értékrend, s az értékek válságának kérdé-
seiben mégis szükségszerűen egyetemes tanulságokat összegez; ez az egyete-
messég – mint ahogyan már utaltam rá – magából az alkotói gondolkodásból, 
korunk egyetemességéből következik. Megnyilatkozik ez abban a zárófejezet-
ben is, amelynek címét másképp meg nem fogalmazhattam: „kísérlet egy olyan 
környezetkultúra jellemzésére, amelynek értékrendjét nekünk kell megterem-
tenünk”.
Az értekezésben összefoglalt gondolatsor végül is e környezetkultúra érték-

rendjének tisztázásához, ezen belül a kritikai gondolkodásmód és szakkritika 
fejlesztéséhez  kíván  az  elemzett  problémák  összefoglalásával  az  eddigieknél 
rendszeresebb ás átfogóbb alapot nyújtani.
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Első rész 
Az építészeti kritika kérdésköre

I. Az építészeti kritika 
társadalmi gyakorlatunkban

Az építészeti kritika az irodalom- és művészetkritika rendszerében

Jelen vizsgálódásunk keretei között, az építészeti kritika hovatartozását társa-
dalmi összefüggéseit, mibenlétét elemezve, az építészeti kritikát az építészeti 
kultúra,  s  ezen keresztül  a  társadalom szellemi élete  szerves  részének,  egyik 
megnyilvánulási  területének  tekintjük,  s  egy  sajátos  komplexitás megnyilvá-
nulásaként értelmezzük.5 Ezért – anélkül, hogy az építészet anyagi-technikai 
összetevőit elhanyagolnánk – a  tervezői  tevékenység mesterség és  tudomány 
összefonódásából,  elméleti-gyakorlati  kettősségéből  adódó  sajátos  jellegéről 
vagy a „műszaki tervezés” egységébe tartozásáról megfeledkeznénk, itt és most 
mégis  az  építészetet  a  kultúra  sajátos  tényezőjeként  értelmezve,  az  építészet 
művészet volta alapján kell néhány összefüggését kiemelnünk. Az építészetkri-
tikát a művészetkritikához való kapcsolatában, annak rendszerében, összefüg-
géseiben, de sajátosságait, különösségét is figyelembe véve kell elemeznünk.
Áttekintésünkben nem érinthetjük az önmagában saját világot alkotó egye-

temes irodalom- és műkritika John Ruskintól az „új kritiká”-ig, a strukturaliz-
musig, vagy azon túl  is terjedő hatalmas építményrendszerét, vagy akár csak 
ennek hazai vetületét; az  irodalom- és műkritika önmagában  is a  társadalmi 
tudat egyik széles kiterjedésű, sajátos területe, amelynek belső fejlődése, össze-
függései az irodalom- és művészettudomány önállóságának alapját alkotják.6

5 E komplexitás kifejezésére, a sajátos alkotótevékenység sokoldalúságának jellemzésére a ta-
nulmány utolsó fejezetében teszek kísérletet.

6  Az  irodalmi  (és művészeti)  kritikaelméletnek  Lukács György  vagy  Fülep  Lajos  nevével 
jellemezhető általános területei közelebb állnak és így ismertebbek is, mint a kritikaelmé-
let olyan más művelőinek írásai, akik tevékenységükben szigorúbban kötődnek az iroda-
lomhoz. Az ilyen jellegű egyetemes irodalom problémavilágára jó példának érzem Robert 
Weimann: Az új kritika című könyvét (alcíme: Az új interpretációs módszerek története és 
bírálata. Gondolat, Budapest, 1965.), amely az irodalomkritika fejlődésének egyes fejezeti-
be nyújt betekintést., s amelynek a modern irodalom jelenségeit megvilágító gondolatait va-
lószínűleg érdemes az építészeti kritika követelményrendszerének és módszereinek vizsgá-
lata során is felidézni. Itt most csak egyik fejezetét (A kritika és tárgya) említem, mint amely 
utal arra, hogy az irodalom és a művészetek belső műfaji átalakulásával, megújulásával (a 
gyakran vitatható, mégis figyelmet követelő megnyilvánulások sorával) a kritika maga is át-
alakul. Az olyan (Fülep Lajos véleményét élesebb formában fogalmazó) állásfoglalásokkal 
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Vizsgálódásunk iránytűjét keresve – az évtizedünket megelőző fejlődést és 
a művészetkritikát  serkentő,  céljait megfogalmazó  régebbi dokumentumokat 
nem említve – az irodalom és művészetkritika területén a hetvenes évek elejé-
ig kell visszanyúlnunk. 1972-ben jelent meg „Irodalom- és művészetkritikánk 
néhány kérdése”7 címen az az alapdokumentum, amely a művészetkritika fej-
lődését  részletesen  áttekintve,  a  kritika  szerepét,  orientáló  jellegét,  feladatait 
és helyzetét összegezte. Egyúttal ráirányította a figyelmet a művészeti kritika 
alapkérdéseinek jelentőségére, szaktudományi eszközrendszerének fejlődésére, 
és az irodalom- és művészetkritikában jelentkező megtorpanásra, az elbizony-
talanodás jeleire is.
A művészetkritika, és különösen az irodalomkritika ebben az időben már 

a jelentős fórumok sorával rendelkezett, a művészeti kérdések vizsgálata is szé-
lesebbre tágult, mint az előző időszakban.8 Így merült fel újra – a művelődés-
politika  oldaláról  is  –  az  építészeti  kritika  iránti  igény,  lényegében  a  kultúr-
politikai Munkaközösség állásfoglalásának hatására.9 A szaktárca részéről már 
előzőleg, 1969 körül jelentkezett ez az igény, ennek hatására fogalmazta meg 

szemben, mint: a kritika tárgya „nem az irodalom, hanem az irodalmi”; a kritikus érdeklő-
dése már csak arra terjed ki, „amit a költő, kifejezetten, mint költő művel” Weimann (úgy 
tűnik, Lukács álláspontjával megegyezően) leszögezi, hogy „a költői formába öntött emberi 
az,  amire  az  irodalomtudomány kutatómunkájának  alapvetően  irányulnia  kell.  s miután 
a költői különös az emberileg általánoshoz emelkedik, az egyes mint társadalmi, az egyén 
mint az egyénen túlmutató jelenik meg benne” (I. m. 82–83. o.). Az idézettel csak utalni 
szeretnék arra, hogy korunkban a kritika fő irányai a legalapvetőbb kérdések megközelíté-
sében is keresik az eddigieknél jobb megoldást, a hazai irodalom- és műkritika-elméletben 
Almási Miklós, Hermáim  István  és Miklós Pál  a  későbbiekben hivatkozott  tevékenysé-
gét,  illetve Szabolcsi Miklós, más oldalról Hankiss Elemér újra-értelmező vizsgálódásait 
említem. Lásd Szabolcsi Miklós: Jel és kiáltás (Budapest, 1971), illetve a Hankiss Elemér 
szerkesztésében megjelent, a strukturalizmust bemutató kötetet (Strukturalizmus. Európa 
Könyvkiadó., Budapest, 1969. 207–208. o.).

7 Irodalom-  és  művészetpolitikánk  néhány  kérdése.  A Magyar  Szocialista  Munkáspárt 
Központi  Bizottsága  mellett  működő  Kultúrpolitikai  Munkaközösség  állásfoglalása. 
Kritika, 1972/9. Az állásfoglalást az eredeti tanulmánysor második kötetében részletesen 
elemeztem.

8 Az MSZMP-KB Kulturális Elméleti Munkaközösségének előző, 1961-es tézissora – az ak-
kori időszak sajátosságainak megfelelően – „irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról” 
címen  jelent meg, és az  irodalom aktuális kérdéseivel  foglalkozott, az  időközben végbe-
ment kulturális-elméleti gazdagodás (amelynek fontosabb tényezőit a 7 . jegyzetben emlí-
tett állásfoglalás I. fejezete is részletezi), az esztétikai gondolkodás olyan fellendülése, mint 
amelyet Lukács György Az esztétikum sajátossága című műve és az esztétikai érdeklődés 
ezt követő megélénkülése jelez, de a hetvenes évek mindennapi művészeti tevékenységének 
átalakulása  is érzékelteti, hogy a  fórumok bővülésével a  szemlélet  is kitágult, horizontja 
kiteljesedett.

9 Ennek  tanújelét  kell  látnunk  Granasztói  pál  írásában;  Az  építészeti  kritika  hiányáról. 
Kritika, 1974/2.
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akkor megjelent tanulmányában az építészeti kritika iránti elvárások rendszerét 
a Magyar Építőművészek Szövetsége néhai elnöke, Pogány Frigyes10.
Az  elmúlt  évtized  folyamán  a  kritika megélénkülése,  ha  az  építészetben 

nem  is,  az  irodalom és különösen a művészetkritika, vagy a TV,  rádió,  film 
területén jól érzékelhető. A sajtófórumok rendszeres kritika rovatai bővebb ter-
jedelmet kapnak; különösen jelentős a kritikaelmélet területének fejlődése, ahol 
több kötetté rendezett tanulmánysor elméleti tisztázó szerepét lehet megemlí-
teni.11 A kritikai tevékenység elméleti megalapozottságának növekedése azon-
ban nem  járt  együtt  a  kritikai  tevékenység  egészének  fejlődésével:  az utóbbi 
években felerősödött a kritika kritizálása a  legkülönbözőbb területeken, s ez 
már nem az alkotóművészek és kritikusok között mindig is természetszerű (bár 
különösen a képzőművészet területén nálunk az elmúlt években az indokoltnál 
jobban kiélesedett) szembenállásnak, hanem egy kritikusi  rossz közérzetnek, 
elbizonytalanodásnak, társadalmi visszhanghiánynak is eredménye12. A művé-

10 Pogány Frigyes: Az építészeti kritikáról. Építés-Építészettudomány 1969/1–2., 49–61. o. 
Mindkét (8. és 9.) tanulmányt részletesen elemeztem a kutatómunka során, e fejezetet azon-
ban terjedelmi okokból értekezésemben el kellett hagynom.

11 Elsőként (bár újabb keletű) az MTA irodalomtudományi Intézet jelentős vállalkozását, a ma-
gyar irodalomkritika történeti áttekintésére vállalkozó „A magyar kritika évszázadai” című 
öt kötetre tervezett gyűjteményt kell megemlíteni (szerkeszti: Sőtér István, 1. Rendszerek, 
2–3. Irányok, 4–5. Mozgalmak, megjelent az 1–3. kötetig); a hozzánk közelebb álló terület-
ről teljességre igényt nem tarva, csak példaként említjük Almási Miklós két kötetét (A látszat 
valósága. Magvető Könyvkiadó, Budapest,  1971.; Kényszerpályán. Esszék,  tanulmányok. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1977.) és Miklós Pál munkáját (Vizuális kultúra. Elméleti 
és  kritikai  tanulmányok  a  képzőművészetek  köréből.  Magvető  Könyvkiadó,  Budapest, 
1976.) Mindhárom kötet az Elvek és utak sorozatban jelent meg. (Miklós Pál könyve az ipari 
formatervezés,  iparművészetek,  környezetkultúra  kérdéseiben  az  építészeti  gondolkodás-
építészeti kritika területét is érinti. Az elméleti kritika és kritikaelmélet sajátos fellendülése 
összefügg  a  könyvkiadói  tevékenység,  a művészeti  könyvkiadás  fejlődésével,  a művészeti 
irodalom örvendetes gazdagodásával, itt említem meg Frank János kritikai cikkeinek gyűjte-
ményét is (Szóra bírt műtermek. Magvető Kiadó, Budapest, 1975.). E kötet az építészet, bel-
sőépítészet és kertépítészet néhány művelőjét is érinti az építészetkritika területén manapság 
igen ritka műfaj, az alkotóművészeikről felrajzolt személyes portré segítségével.

12 A kritika  mai  helyzetével,  belső  ellentmondásaival  foglalkozó  számos  megnyilvánulás 
közül  csak Vámos Miklós  cikkét  idézem, mint  talán  legjellemzőbbet,  (a kritika kritikája 
és magasztalása. Élet és irodalom. 1979/33.) a „mostanában oly divatos kritikusgyalázás”  
tényéből kiindulva – a cikk megjelenése után robbant ki a TV kritikusok és alkotók közötti, 
a  kritikusok  ellen hangulatot  keltő vita,  ezt megelőzően  azonban már  jóideje  folyik  kü-
lönböző területeken a kritikai tevékenység szidalmazása – felemlíti a kritika „többek által 
siralmasnak mondott” állapotát, utal arra, hogy: „nálunk most a kritika nem műalkotás. 
(…) A napi kritikák többsége (…) hevenyészett, önellentmondásos, magyartalan, szerkesz-
tetlen,  tárgyi és elvi  tévedésekkel teli.” Az okokat elemezve, hiányolja a kritikai munkák 
iránti figyelmet („reflektorfényt”), felsorolja a csekély anyagi és erkölcsi megbecsülés szá-
mos tényezőjét, a sikerélmény hiányát, a visszhangtalanságot, a szükségszerű ütközésekből, 
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szeti kritika jelenlegi helyzetének ellentmondásaival, a kulturális élet területére 
tartozó  problémáival  nem  szükséges  tovább  foglalkoznunk,  ezek megoldása 
a művelődéspolitika aktuális feladata.
A művészeti kritika jelenlegi ellentmondásaiból (és az elmúlt évek fejlődési 

folyamataiból) egy előrelépés lehetőségei is kirajzolódnak; nem véletlenül fo-
galmazódtak meg különböző területeken például az elméletművelők, kritiku-
sok képzésével kapcsolatos igények, az új műfajokkal kapcsolatos felismerések, 
művészetirányításunk megújulásának igénye és feltételei13. A művészetelmélet, 
és ezen belül a művészetkritika mai feladatait, egy előrelépés, illetve megerő-
södés lehetőségét jelzik Tóth Dezső sorai14, amelyet záró következtetésként ide 
iktatunk, művészetkritikánk jelen állapotának jellemzésére:
„A kritika  míg  érezhető  kedvteléssel  műveli  az  elmarasztalást  –  nem  is 

jogtalanul –, addig az értékek felfedezésével, az azokra való határozott  igent 
mondással,  egy-egy  kiváló  produkció megérdemelt  sikerre  vitelével  legtöbb-
nyire adós marad. A sikerre vitelen természetesen nem dobszót és propagandát 
értünk, hanem az érték felfedezését, a benne rejlő művészi, társadalmi, ideoló-
giai és politikai érdekű állítások és kérdések kibontását, egyszóval azt az alkotó 
jellegű munkát,  tevékenységet,  ami  a kritikát  is  a művészettudomány önálló 
ágává emeli.”

az alkotók sértődékenységéből eredő feszültségeket, a vélt vagy valódi kultúrpolitikai érde-
kekből eredő kompromisszumra kényszerülést. Szükségesnek látja a „kritika kritkáját”, fo-
lyamatos értékelését, mivel jelenleg, „szinte minden tényező a gondatlanság, a felületesség” 
irányába hat. Konklúziója keserű: „… nálunk most jószerivel csak a fanatikusok maradnak 
a kritikai őrhelyeken. Márpedig egy ország kultúrájának folyamatos elemzése, az alkotói 
szándékok értő visszajelzése nem bízható néhány fanatikusra.” A hosszabb idézés azért is 
indokolt, mert a Vámos Miklós által felemlített okok jórészt az építészeti kritika esetében is 
hatnak; illetve, esek és hasonló okok, és számos más összetevő következtében napjainkban 
szinte alig van építészeti kritika.

13 Az  említettek  tükröződnek  a  művészeti,  nevelési  intézmények  –  az  Országos  Oktatási 
Tanács által 1979 szeptember hóban tárgyalt és jóváhagyott – távlati fejlesztési tervében, de 
a Kulturális Minisztérium egyéb állásfoglalásaiban is. Ezt húzza alá Tóth Dezső a Kritika 
1979/8.  számában  megjelent  „Megjegyzés”-ében:  „…  nemcsak  a  televízióról  van  szó, 
(hanem) egy általánosabb korigényről. Vajon a  rádiónak nincsenek-e  sajátosságai  szerint 
vett, önálló érvénnyel bíró műformái? S figyelmen kívül hagyhatjuk-e a képzőművészet, 
az iparművészet olyan új anyagokkal, technikával és társadalmi igényekkel összefüggő ta-
gozódását, amely hagyományos kritériumokkal sem esztétikailag, sem szervezetileg nem 
orientálható;  vagy  hogy  (mint  például  a  díszlet-  és  jelmeztervezés),  a  ’segédművészetek’ 
viszonylagos önállósulásának a korát éljük?” Hasonló hatóerővel fogalmazta meg a művé-
szetfelfogás megújulásának szükségességét a közelmúltban Miklós Pál Szocialista művé-
szet, polgári művészetielfogás? című cikkében (Kritika, 1978/5.), amelynek következteté-
seire még visszatérünk.

14 Lásd Tóth Dezső előző jegyzetben említett írásában.
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Az irodalom- és művészetkritika területén mélyülő ellentmondás, a kritika 
sok oldalról bírált tényleges állapota és kibontakozott elméleti  lehetősége kö-
zött éles ellentét feszül. Az okok és belső tényezők egy sora olyan, amelyet az 
építészeti kritika helyzetének elemzése során  is  figyelembe kell vennünk. Az 
építészeti kritikában mégsem csak azok a vonások jelentkeznek, amelyek a mű-
vészetkritika  egészében  felismerhetők.  Az  építészetkritikát  az  irodalom-  és 
művészetkritika rendszerében, általános összefüggéseinek figyelembevételével, 
de mint sajátos, különálló, az építészet területére tartozó (s így egyedül a művé-
szeti kritika kategóriáival nem, vagy alig szembesíthető), széles hatókörű, társa-
dalmi hatásában összetett tevékenységet, saját munkamegosztásbeli szerepéből, 
érvényesülési területéről, feladataiból kiindulva kell elemeznünk. Az építészet-
kritika előtt is ott azonban a lehetőség, hogy tovább lépése esetén az építészet-
tudomány (és művészettudomány) szerves részévé, önálló ágává, az építészeti 
alkotótevékenység belső önismeretévé, sajátos hajtóerejévé fejlődjék.

Az építészeti kritika megnyilvánulási formái és fórumai

A kritika  fórumainak  áttekintését  mindenekelőtt  annak  a  belső,  a  tervezés-
irányítás-döntés  területére  eső  bírálati  rendszernek  a  megemlítésével  kell 
kezdenünk, amely a munkamegosztás mai magas fejlettségű hierarchiájában, 
a társadalmi-politikai-gazdasági-szakmai  szempontokat  érvényesítő-ellenőrző 
rendszerként  épül  be  a műszaki  tervezés-irányítás  folyamataiba. Ez  a  terve-
zésbe több szinten beépített bírálórendszer véleményező tevékenységével sok 
vonatkozásban  átveszi  a  szakmai  közvélemény,  szakkritika  egyes  funkcióit, 
gyakorolja az irányítást segítő opponencia szerepkörét, bár a műbírálat, a mű-
vészeti szintű megközelítés jellegét csak ritkán ölti fel. Az e területen elkövetett 
korábbi hibák következtében a szakmai bírálat általában óvakodik attól – talán 
a műszaki  tervezés  területén  az  építészettel  szembeni megítélés  érzékelhető 
bizonytalanságai következtében is –, hogy véleményében az építészet művészet 
jellegéből adódó következtetéseket is kifejtsen, az építészeti alkotás követelmé-
nyeinek oldaláról is közelítsen a napirenden szereplő tervekhez, művekhez15.

15 Az ötvenes évek vállalati tervbírálati tevékenységének hibáit, voluntarista szubjektivizmu-
sát  és  túlzásait  az  építészeti  kritika  fejlődésének  történeti  elemzése  során  említettem  az 
eredeti tanulmánysorozat első kötetében. A tervbírálati rendszer kiépülése azónban – e hi-
báktól  eltekintve  –  önmagában  előre mulató  lépés,  csak  pozitívan  értékelhető  folyamat 
volt. Függetlenül attól, hogyan ítéljük meg a művészi alkotófolyamatba való beleszólás le-
hetőségét, a tervezői koncepció kialakításáért csak a tervező lehet felelős; felelőssége akkor 
is  fennáll,  ha  arról munkamegosztásbeli  szerepe  folytán  csak  ő  tud,  és  a  rajta  kívülálló 
társadalmi fórumok, intézmények, irányítószervek e művészi-esztétikai-alkotói felelősségét 
nem említik, vagy az építészet, a tervezés belső ügyének tekintik; ezért is marad személyes 
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Ez a belső sokoldalú véleményező rendszer az építészeti kritika sajátosságát 
is jelzi, a művészeti kritikától szükségszerűen eltérő vonásait, és egyúttal beha-
tárolja feladatait, utal többszörös függőségére, fejlesztésének számos nehézsé-
gére is. A belső, intézményes – és így az intézmények adottságaitól, fejlettségi 
szintjétől,  érdekrendszerétől,  vezetői,  munkatársai  hivatástudatától  és  felké-
szültségétől, az intézmény sajátos közösségi szellemétől, alkotói légkörétől, az 
intézmény, mint mechanizmus működésétől  is függő – szakmai vélemény és 
kritika,  amely  természetszerűen  viszonylag  könnyen  hivatalossá,  állami-tár-
sadalmi szintűvé emelkedhetik, más területeknél  is nehezebben ütköztethető 
a személyes-kritikai véleménnyel, az egyes kritikai fórumok hierarchikusan ala-
csonyabb szintű és szükségszerűen esetlegesebb alkalmi megnyilvánulásaival16.
Az építészeti kritika hagyományos értelemben vett fórumai – az építészet, 

mint művészet, mint sajátszerű, a kultúra területére tartozó komplex alkotó-
tevékenység kritikájának a belső szakmai véleményező rendszer működésétől 
viszonylag független, külső fórumai – a szaklapok, illetve a sajtó és a tömeg-
kommunikáció olyan egyéb eszközei, mint a rádió, televízió, film17. Ezek közül 
a hazai és külföldi szakmai közvélemény számára legfontosabb kritikai fóru-
maink a szaklapok18.

alkotói joga a tanácsok, vélemények, bírálat meghallgatása után a tervezés területére tarto-
zó építészeti kérdésekben a döntés.

16 Az ellentmondás oka abban is rejlik, hogy míg a művészet területére tartozó más produk-
ciók  jórészt  személyes művek,  vagy  legalább  is  kevésbé  társadalmi-intézményi  jellegűek 
(még a színpadi, vagy film-produkció is személyesebb jellegű, mint az építészet), addig az 
építészet megépített művei széleskörű társadalmi tevékenység eredményei, s ezért bírálatuk 
sem csak személyes, hanem társadalmi szerepű,  intézményeket  is érintő, tehát alapjaiban 
általánosabb, társadalmibb jellegű.

17 Áttekintésünket e helyen csak vázlatosan kísérelhetjük megkülön feladat e sokrétű tudo-
mányos tevékenység építészeti  ízlést formáló, közvéleményt irányító teljes szerepkörének 
elemzése, vizsgálata. Csak azokat a fórumokat említjük kissé részletesebben, amelyek (az 
építészeti véleményformálás-műkritika szintjén tevékenykedve) az építészeti kritika konk-
rét szakmai művelésére hatást gyakorolnak.

18 A Magyar Építőművészet kritikában betöltött központi helye, szerepköre az elmúlt két év-
tizedben alig érvényesült. Az igényesen szerkesztett (hosszú nyomdai átfutású) építészeti 
folyóirat helyzetéből kifolyólag elsősorban „archiválásra”, a mai magyar építészet legérté-
kesebb eredményeinek közlésére, bemutatására törekedett. kritikai tevékenysége visszafo-
gott, e funkciót elsősorban a művekből való válogatásával, igényességével gyakorolja. Dr. 
Kubinszky Mihály rendszeres kritikai áttekintéseit azonban ki kell emelnünk; ma jóformán 
egyedül az ő írásai képviselik a műfajt, a lap külföldi példányszáma, nemzetközi elismerései 
jelzik, hogy a kívülállók részére a Magyar Építőművészet magas szinten tölti be feladatát ak-
kor is, ha mint az építészetkritika megnyilvánulásának első számú területe, csak részlegesen 
funkcionál. E ténybe mindenképpen belejátszanak azok a tényezők (mint például a szak-
mai érzékenység, a közélet és belső értékrend hiánya, stb.), amelyeket a kritika pangásának 
okaként külön kell kifejteni. A lap újjászervezése 1983.  januártól bizonyos változást  ígér, 
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A művészeti  és  irodalmi  lapok,  egyes más  területre  tartozó  folyóiratok 
sajátos módon időnként a szaklapokkal jelentősebb fórumai az építészeti kri-
tikának19.

ahogyan ezt az 1983/1., az építészeti kritikával foglalkozó száma is bizonyítja (lásd a 26. 
jegyzetet is). A szaklapok közül a Műszaki Tervezés jellegének megfelelően ismertetéseket 
közöl, a Magyar Építőipar viszont szükségképpen más területet érint. A MÉSZ Tájékoztató 
kritikai  funkciót  teljesít azzal, hogy azokról a  tervpályázatokról, amelyeknek bírálatában 
a MÉSZ  részt  vett,  opponensi  véleményt  közöl. Ezek  az  opponenciák  a  teljes  pályázati 
mezőny,  és  a bírálat  áttekintésére, kevésbé egyes művek konkrét  elemzésére  irányulnak. 
A kapcsolódő  területek  szaklapjai,  a  Településtudományi  Közlemények,  Városépítés 
vagy  az  Ipari  Forma  saját  területükön  időnként  közölnek  elméleti-bíráló  cikkeket,  ezek 
azonban többnyire az építészeti tevékenység határterületeire esnek. Élénk szakmai kritikai 
tevékenységet azonban e területeken sem lehet tapasztalni.

 Az  akadémiai  szintű  elméleti  folyóiratok  jellegüknél  fogva  kevéssé  alkalmasak  konk-
rét kritikai  tevékenység  folytatására;  ezek  feladata az elméleti  tanulmányok közlése mel-
lett  legfeljebb  a  könyvbírálat,  a  tudományos  opponenciák-viták  ismertetése.  Az  Építés-
Építészettudomány vagy a Művészettörténeti Értesítő időnként kritikaelméleti, vagy azzal 
is összefüggő tanulmányokat közöl. Az Acták idegennyelvű közlései többnyire nem a kri-
tikai életet érintik, a New Hungarian Quarterly, ha közöl is jelentős építészeti írók tollából 
építészeti cikkeket, ezek többnyire nem kritikai, hanem szükségszerűen bemutató-ismerte-
tő jellegűek.

19 Elsőként  a  Művészet  című  folyóiratot  említjük,  annak  ellenére,  hogy  építészeti  anya-
ga  távolról  sem  közelíti meg  a  századfordulón megjelenő  elődjének  építészeti  jelentősé-
gét.  Építészeti  cikkanyaga  esetleges,  a  lap  építészetkritikai  megnyilvánulásai  gyakran 
ötletszerűek,  egyoldalúak. Miután a képző- és  iparművészet  területén más  széleskörű és 
magaszszintű  dokumentálási  lehetőséggel  rendelkező  lap  lényegében  nincs,  a  folyóirat 
a művészeti területeken jelentkező közlési igényt is csak nehezen tudja kielégíteni

 Az irodalmi lapok közül kiemelkedően jelentős az Élet és Irodalom, és a Kritika irodalmi-
művészeti kritikai tevékenysége, amely időnként az építészet területére is kiterjed. Az Élet 
és Irodalom építészeti kritikát ugyan viszonylag ritkán közöl, két állandó szakírója, Vadas 
József és Frank János azonban az iparművészet- belsőépítészet kérdéseivel rendszeresen és 
elmélyülten foglalkozik; különösen a – sajnos, szintén ritka – hasonló tárgyú kiállításokra 
vonatkozó reagálásaik érdemelnek figyelmet

 A Kritika a magyar (irodalom)kritika és művelődéspolitika legfontosabb, központi szerepű 
orgánuma. Bár a művészetkritika területén is hasonló szerepkörre törekszik, a művészeti és 
különösen képző- és iparművészeti kritikák száma-aránya csak kis hányada az irodalom elmé-
leti-kritikai megnyilvánulásoknak. Nyomdatechnikai előállítása és formátuma az irodalom-
kritikai feladatok ellátásának kedvez, de kisebb mértékben fotók, rajzok közlésére is alkalmas, 
igy időnként építészetkritikai megnyilvánulásoknak Bonta János, Gábor Eszter, József Dénes 
írásainak is fóruma. Az irodalmi folyóiratok, például a Kortárs, Új Írás, Jelenkor, Alföld időn-
ként szintén közölnek építészetkritikai, építészeti írásokat. Ezek szerepét a történeti tárgyalás 
során említettük. Mellettük a Valóság néhány számában megjelent vitákat (ilyen volt például 
az építészet fogalmával kapcsolatos, Major Máté, Granasztói Pál, Erdei Ferenc, Bonta János, 
Brenner János, Kemény Csaba, Preisich Gábor és Vidor Ferenc  írásait közlő vita az 1968. 
decemberi, valamint az 1969. januári és májusi számokban), tanulmányokat, vagy a Mozgó 
Világ egyik számát kell megemlíteni, mint olyan kísérleteket, amikor egy folyóirat magára vál-
lalta a hiányzó építészetkritikai szerepkört, (az utóbbi 1979/2. számában „Építészek felelnek” 
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Építészetkritikai jellegű megnyilvánulásoknak időnként teret enged a napi 
sajtó is20. Ezekbe a megnyilvánulásokba az olvasóktól érkező, gyakran figye-
lemre méltó és szakszerű kritikai észrevételek is beletartoznak. A napi sajtóban, 
és a tömegkommunikáció más eszközeiben, például a rádió, a televízió műsora-
iban21 elhangzó általánosító megállapítások többsége azonban nem szakembe-
rektől, és különösen nem építészet-kritikusoktól származik, így többnyire vul-
gáris, a közhangulatot, értetlenséget, türelmetlenséget tükröző, sokszor hozzá 
nem értést tanúsító látszatkritikát jelent22.
A sajtótermékeken  és  kommunikációs  csatornákon  túl  az  építészetkritika 

jelentős fóruma a szakmai könyvkiadás; az átfogó művek, monográfiák épp-
úgy, mint a szakmai propaganda egyéb kiadványai, például a tervezőirodák is-

címen nyolc építész fejtette ki körkérdésekre gondolatait), időnként más, szélesebb rétegnek 
szánt lapokban és hetilapokban is feltűnnek építészeti tárgyú írások (Új Tükör, Képes Újság, 
Magyar Ifjúság, Élet és Tudomány, Interpress Magazin), ezek célja többnyire nem kritikai, 
hiszen ezek a széleskörű tájékoztatás fórumai. (Az Új Tükör egyes írásai újabban rendszeres 
kritikai megnyilvánulásra utalnak). Lényegében ide kapcsolódik a Lakáskultúra című folyóirat 
is, amelynek célja ugyancsak egy mélyebb – de nem szakmai réteghez szóló – tájékoztatás. 
A hasonló kiállítású Budapest fő funkciója a városfejlődés bemutatása. Kritikai megnyilvánu-
lásoknak is teret nyújt, konkrét építészetkritikai műelemzésre azonban ritkán találunk példát.

20 Az országos jellegű, vagy – az építészettel ezeknél sokszor többet foglalkozó – helyi me-
gyei  lapok  általában  inkább  ismertető  céllal  közölnek  cikkeket,  képeket,  adatokat;  egyes 
esetekben azonban a Népszabadság, és gyakrabban a Magyar Nemzet építészeti vitáknak, 
konkrét szakmai építészetkritikai megnyilvánulásoknak is fórumává válik.

21 A rendszeresen  szerkesztett  művészeti,  építészeti  célú  rétegműsörokról  nem  kívánunk 
e helyen szólni; a TV külön rovatban foglalkozik építészettel is. „unokáink is látni fogják” 
címmel a műsorban elhangzó megállapítások Osskó Judit szerkesztésében nyomtatásban is 
megjelentek. A TV e tevékenységét az építészeti propaganda és ismeretterjesztés, a közízlés 
fejlesztése  területének  és  feladatának  tekintjük,  amelynek  fontosságát  nem  kell  hangsú-
lyoznunk;  az  építészeti  kritika  szempontjából  azonban ezek  szükségszerűen másodlagos 
szerepkörű fórumok, ha tömeghatásukban igen jelentősek is; kevésbé az alkotók,  inkább 
a széles tömegek felé irányulnak és így közvetve tartoznak témánkhoz. Másodlagos – bár 
hasonlóan  jelentős – szerepkörűnek tekinthető az előbbiekkel együtt a film is, akár mű-
vészeti  jellegű, akár a híradás  tartalmú, dokumentatív műfajba  tartozik. Mindkét  terület 
inkább a szakmai-kulturális ismeretterjesztést szolgálhatja, kevésbé a konkrét kritika sze-
repkörét. Bár  a  film  az  építészeti  kritika  kitűnő  eszköze  lehet,  nagy  apparátus  lekötését 
igényli;  csak a  legjobb művek,  történeti vagy  jelenkori  értékek-mesterek érdemelhetik ki 
a filmi elemzés-rögzítés műfaját.

22 Az építőipar tevékenysége felett az utóbbi években megerősödő társadalmi kritikát élesen 
el kell választani az építészeti kritika műfajától és területéről. Különösen a lakótelepekkel 
kapcsolatban, és egy-egy jelentősebb középület megvalósítása esetén (például a Hilton szál-
ló, Roosevelt-téri  irodaház)  lobban  fel  a  bírálat  hangja. Ezeket  a  sajtóvitákat,  az  elhang-
zó  bírálatokat  azonban  nem  lehet  szakszerűtlen,  felületes  megnyilvánulásnak  tekinteni. 
Mondanivalóikat elemezni, vizsgálni kell, hiszen sok vonatkozásban reális társadalmi igény 
áll mögöttük, inkább azonban a társadalmi igények tartalmi megfogalmazásának, vagy a tö-
megízlés fejlesztésének területére, a kevésbé az építészeti kritika kérdéskörébe tartoznak.
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mertető füzetei. Mindezeknek azonban aránylag kis hányada vállalkozik kriti-
kai értékelésre; az egyes művek, kiadványok (és kiadóik) többségének ez se nem 
érdeke, se nem feladata23.
Mindezek a fórumok magukban hordozzák azt az alapvető ellentmondást, 

amely mai  társadalmi körülményeink között különös  fontosságú: az építészeti 
kritika szerepkörében eg yéni kritikus, individuális személyiség áll szemben (esetleg szerkesz-
tői támogatással, és íg y eg y csoport, műhely képviseletében) az intézményes keretek között 
létrehozott művel, az állami-kollektív cselekvés konkrét eredményével 24. Amíg az építé-
szeti tevékenység egyéni, független személyiség cselekménye volt, az építészeti 
kritika is többé-kevésbé hasonló szerepkörben érvényesült; az építész a műkri-
tikussal, vagy folyóirattal ütközött, s egyik sem képviselt semmiféle átfogó, de-
termináló hierarchiát, legfeljebb partikuláris csoportérdeket. A kritika e belső 
ellentmondásával foglalkoznunk kell, keresve az eszközöket annak feloldására.
A kritikai fórumok áttekintése során a belső, szakmai bírálat és a kommu-

nikációs  tevékenységbe  ágyazott  külső,  személyes  jellegű  bírálat  és  elemzés 
mellett meg kell említenünk azokat a társadalmi cselekvési formákat, amelyek 
– részben az előzőekhez is kapcsolódva, de érzékelhetően egy sajátos harma-
dik réteget alkotva – a szakmai közélet, a közösségi szerepkör képviseletében 
szelektív úton, a kiválasztás, kiemelés révén gyakorolnak kritikát (illetve érté-
kelnek,  s  így alakítanak rangsort, értékhierarchiát) a művek  teljes  társadalmi 
volumene felett.
Ide, e közvetett kritikai értékelés területére tartoznak a társadalmi kiemelés 

különféle területei:
▪  a művekért nyújtott erkölcsi-anyagi elismerés, kitüntetés, kiemelés min-
den formája, a hivatali előléptetéstől, jutalmazástól a magasabb formá-
kig, kormánykitüntetésekig vagy állami, illetve nemzetközi díjakig;

▪  a  bemutatás-ismertetés,  publikálás  protokoll  által  is  szabályozott  fo-
lyamatai,  a  különböző  személyi,  vállalati,  esetleg  országos  kiállítások, 
a szakmai vagy tágabb közélet előtt való szerepeltetés különféle lehető-
ségei;

▪  és a művek, alkotók könyvkiadás, vállalati ismertetők, propagandaanya-
gok, film útján való népszerűsítésének egyéb lehetőségei,amelyek azon-
ban napjainkban – érthető okokból – többnyire mind a társadalmi álta-
lános célok, és kevésbé az építészeti-műfaji szempontok érvényesítését 
szolgálják.

23 Néhány mű,  így Pogány Frigyes Salgótarján új városközpontjáról  írott kötete (Budapest, 
1973.) a ritka kivétel; a műelemzés szándékával, és így a kritikai szempontokat sem nélkü-
lözve közelít témájához, komolyan véve kritikai-elemző funkcióját épp úgy, mint ismeret-
terjesztő-nevelő feladatait.

24 Lásd erre vonatkozóan a 16. jegyzetet is.
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Ennek megfelelően tehát az intézményi, társadalmi elismerés, továbbá a ki-
állítások, könyvkiadás, publikálás különféle útjai önmagukban is, a szelektivi-
tás révén, a művekre-alkotókra való hatásukban kritikai szerepkört töltenek be, 
amelyet a belső, intézményi-szakmai bírálat és a publikáló építészeti műkritika 
korrigálhat és befolyásolhat ugyan, de amely végül is önálló harmadik réteg-
ként az előző két terület hatásait fokozhatja, vagy éppúgy semlegesítheti, sőt 
keresztezheti is.
Mindezeken át, és mindezeken túl a szakmai közélet, közvélemény sajátos 

kritikai fórumként való érvényesülése az építészet, mint művészet egyik legje-
lentősebb, közösségi hajtóereje, amelynek jelzéseit – a közismertség, a közmeg-
becsülés, méltánylás jelét – az irányításnak (ha értékelve és kritikusan mérle-
gelve is) figyelembe kell vennie. A szakmai értékelés, szakmai kritika e sajátos 
fórumát,  a  szellemi  közélettel  való  szembesítést  a  továbbiakban  részleteiben 
éppúgy nem vizsgáljuk, mint a szakmai bírálat intézményi rendszerét; nemcsak 
azért, mert a szakmai „saját közeg” e különös megnyilvánulása gyakran szub-
jektív, és nem szigorúan csak építészeti értékelésen alapul, hanem a személyiség 
egyéb vonásaira, sőt, a társadalmi pszichológia tényezőire is épít, a konkrét mű-
veken túl a szakmai közélet belső összefüggéseire, értékelésmódjára is alapoz 
és igy vizsgálata, értelmezése, elemzése szociológiai és pszichológiai apparátus 
felhasználását követelné; hanem azért sem, mert végül is – bár a kritikai állás-
foglalásra serkentő szellemi közélet egyszersmind a kritika létezésének legalap-
vetőbb feltétele, követelménye  is – a kritika  fórumainak e harmadik rétegbe 
tartozó  jelenségei  túlmutatnak a konkrét műelemzés, az építészeti műkritika 
lehetőségein és feladatain.
A továbbiakban tehát következtetéseinket – bár a kritikai tevékenység sajá-

tos első és harmadik rétegének jelentőségét is érzékeljük – a kritika e fejezetben 
bemutatott  fórumainak  tevékenységére  alapozzuk,  lényegében csak  az  építé-
szeti kritika e többé-kevésbé hagyományosan megjelenő formáira, a publicisz-
tika, a szakmai és általános jellegű sajtókritika elemzésére szűkítjük.

A kritika helyzete és a kritika iránti igény megélénkülése napjainkban

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk – ellentétben a történeti fejtegetésekben 
említett építészetileg-építészetkritikailag egyaránt jelentős nagy korszakokkal, 
különösen  a  századforduló  korszakával25  –,  hogy  napjainkban  igen  szerény, 
mondhatnánk  hiányzó műfaj  az  építészeti  kritika,  és míg  az  építészeti  pro-
dukció, sőt az építészeti szakirodalom is viszonylag fejlett, nagy számú művet, 
jelentős  fejlődést mutathat  fel,  a  konkrét  építészeti  szakmai  kritika kiszorult 

25 Lásd az 1. jegyzetben említett tanulmányban.
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a közéletből, a szaksajtóból; az építészettel kapcsolatos kritika (a Magyar Épí-
tőművészet  közléssel  is  válogató  gyakorlatától,  illetve  egyszerzős Kubinszky 
Mihály  által művelt  rovatától  eltekintve)  gyakorlatilag nem  létező műfaj. Az 
építészeti kritikának napjainkban – az említett kivétellel – nincsenek vagy alig 
vannak művelői, nincsenek megfelelő, az intézmények kötő hatásától függet-
len, gyorsan mozgó, friss fórumai, és úgy tűnik, nincsenek olyan érvényesülő 
motivációk sem, amelyek kritikai szerepkörre ösztönöznének. Az említettek az 
építészeti  kritika  területén  kedvezőtlenebb helyzetet  teremtenek  annál, mint 
amilyen az irodalom és művészeti kritika egészében érzékelhető; az építészeti 
kritika pangása, elmaradása nagyobb mérvű, mint ahogyan az a kritikai szelle-
mi élet egyéb területeinek helyzetéből következnék26.
Az építészeti kérdésekben időnként jelentkező vita, valamiféle kritika a hat-

vanas évekhez hasonlóan továbbra is a szaklapokon és szakkörökön kívül, az 
irodalmi  lapok  vagy  a  napi  sajtó,  rádió,  televízió  keretei  között  zajlik,  ezért 
ellentmondásos,  divatszerű;  gyakran  a  tények kényszerítő  erejét  sem  ismerő, 
felszínes vagy nem érdemi.
A szaklapokra  vonatkozóan meg  kell  említenünk,  hogy  a  hosszú  átfutási 

idejű,  dokumentálásra-archiválásra  alkalmas  lapok  (Magyar  Építőművészet, 
Művészet) elzárkózása a kritikától egy bizonyos indokolható és méltányolható 
szerkesztői  tudatosság eredménye  is; ha a belső, szakmai vita  ismertetése, az 
intézményi munka külső – személyi – bírálata nehézségekbe ütközik (az ezzel 
kapcsolatos ellentmondást már kifejtettük), úgy az a jelen körülmények között 
szükségképpen nem is ildomos. Egyet kell értenünk Zádor Anna jellemzésé-
vel: „A Magyar Építőművészet szokott ugyan épületekről elég gyorsan  ismer-
tetést hozni…, de ezek rendszerint túlságosan figyelemmel vannak a tervezők 
érzékenységére. Amíg  ilyen  ritka a  jó értelemben vett kritika,  addig valóban 
feleslegesen fáj a nem-elismerés.”27A kritika hiánya, elmaradása tehát egyúttal 

26 A Magyar Építőművészet új szerkesztőbizottsága, felismerve a problémát, ezért is kezdte 
működését az építészeti kritikának szentelt elméleti számmal. Ebben jelent meg saját, előbb 
citált munkám is. Az építészeti kritika fejlesztésének ügyét is szolgálja, hogy 1983 január-
jától  a Magyar Építőművészet  függetlenített  szerkesztői  státust  kapott,  és  azt  egy  fiatal 
építész szakíró, Moravánszky Ákos tölti be.

27 Lásd dr. Zádor Anna felmérését, amely „A hazai építészettörténet művelésének helyzetéről” 
címen jelent meg az Építés-Építészettudományban (1975/1–2., 243–250. o.). A felmérés az 
MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottsága felkérésére készült, és az 1969–1972 közötti 
évek szakirodalmát  tekinti át. Végkövetkeztetése: „Fokozni kell a kritikai  tevékenységet, 
amely  szinte  nem  létezik.” A szerző  újabb  értékelésében  (Építészettörténeti  és Elméleti 
bibliográfia 1973–1975. In: Építés-Építészettudomány 1979/1–2.) az örvendetesen bővülő 
szakirodalom áttekintését adva megállapítja, hogy bár az élő művészet ismertetése számot-
tevően gyarapodott és a kutatás területén új generáció lépett munkába, az élő építészettel 
foglalkozó művek száma feltűnően csekély. Kedvezőtlen tünet „a kritikai  irodalom gyér 
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kumulatív, a hatást felerősítő folyamat; a kritika rendszeres és általános, min-
den fontos műre kiterjedő (és ezért viszonylag kedvezőtlen értékelés esetén is 
rangot adó) működése nélkül aligha lehetséges egyes művek esetében kritika.
Az  építészeti  kritikának ugyanis  (ha  az  a  társadalmi  szellemi  élet  termé-

ke,  a társadalmi  tudat  szerves  része),  amint már  a Bevezetésben  említettem, 
éppúgy sajátos belső élete, folyamatossága-összefüggése, önmozgása van, mint 
a társadalmi tudat bármely más jelenségének. Ez a felerősítő-visszafogó hatáso-
kat, tényezőket egyaránt tartalmazó sajátos önmozgás (a kritikai élet összefüg-
géseinek egymásra hatásának és visszahatásainak genetikus-strukturális rend-
szere, s e rendszer változásai, fejlődése vagy visszahanyatlása, esetleg pangása) 
a társadalmi  tudat  különböző  formáinak  önmozgásához  hasonlóan  –  mint 
felépítmény – nemcsak a társadalmi viszonyok fejlettségétől, adott állapotától, 
a társadalmi munkamegosztás, munkakultúra és szellemi kultúra helyzetétől, 
belső tényezőitől, az építészeti folyamatok társadalmi irányításának-vitelének, 
irányultságának, szervezettségének jellegétől, és az itt nem említett társadalmi 
jellegű meghatározók egész sorától függ. Ezen túl számos olyan tényező is sze-
repet játszik az önmozgásban, mint a személyi tényezők sora, a kritika műve-
lésére alkalmas személyek megléte vagy hiánya, személyes képességei, helyzete, 
reagálási készsége – esetleg ellentétei –, a kritikai fórumok működőképessége, 
alkalmassága,  szerkesztési  színvonala  (építészeti  érdeklődése,  érzékenysége), 
s az e tényezőkből összeálló (társadalmi pszichológiai tényezőket is tartalmazó) 
társadalmi kritikai légkör; mind olyan tényezők tehát, amelyeket egy adott kor 
és hely függvényében külön-külön és részletesen kell vizsgálni, hiszen együtt-
véve képezik azt a társadalmi közeget, amely sajátosságaival a kritikai gondol-
kodás helyzetét, fő jellemzőit meghatározza28.

jelentkezése”,  és  –  többek  között  –  „a  kiadványok megjelentetésének  egyre  lassúbbodó 
volta.” A három év termését jelentő, a második felmérésben felsorolt mintegy hatszáz ta-
nulmányból – a könyvkritikákat, nekrológokat is beleértve – összesen harminckilenc kri-
tikai  szándékú-jellegű,  amelyekből  tehát  „korunk,  illetve  a  szerző  állásfoglalása  csendül 
ki.” Ezek közül végül is kilenc foglalkozik építészeti-belső építészeti alkotások kritikájával. 
Dr. Zádor Anna összefoglalva a feladatokat, javaslatait így fogalmazza: „1. Mindenekelőtt 
fokozni kellene a kritikai  tevékenységet, nem csupán a megjelent fontosabb kiadványok-
ra, hanem elvi kérdésekre, valamint az építészeti alkotásokra vonatkozólag, országunk és 
Fővárosunk építészeti képe teljesen megváltozik, átalakul, a szakirodalom erről alig, vagy 
csak ismertető, illetve dicsérő írásokkal vesz tudomást. 2. Fokozni kellene az élő – mai – 
építészettel történő foglalkozást…”

28 Alig jellemezhetők azok a problémák, amelyek hivatott fórumokon, és látszólag kedvező 
körülmények között  is, a sajtóműhelyek belső ellentmondásai következményeként akadá-
lyozhatják az építészeti kritika fejlődését. A feladatoknak való „megfelelés”, a belső feltéte-
lek megléte vagy hiánya nem csak napjaink ellentmondása, ez minden korban a szerkesztés 
alapkérdése volt; lásd például a Nyugat szerkesztőinek szerepét a Kritika 1978/8. számában 
(A Nyugat tekintetes szerkesztőségének – Levelek Osvát Ernőhöz és Ignotushoz).
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Összefoglalva  a  jellemzésünket,  úgy  tűnik,  hogy  az  elmúlt  időszakban 
nemcsak a kritika hiányzott, hanem többé-kevésbé hiányoztak  (és ma  is  jó-
részt még hiányoznak) a kritika feltételei is. Hiányzik az a természetes közeg, 
amelyben a kritika úgy érvényesül, hogy nem sért, hanem serkent; nem elide-
genít, hanem megismertet, tájékoztat, orientál; nem formákat, felszínt, hanem 
tartalmat, társadalmi rendeltetést, eredményességet mér és vizsgál; olyan kö-
zeg, társadalmi légkör és feltételrendszer tehát, amely a szellemi élet és intéz-
ményrendszer közötti hatékony és pozitív kapcsolatot szolgálja, a továbblépés-
fejlődés útját egyengeti; segít a társadalmi célok-szándékok megvalósításéban 
és  érvényesítésében,  és  egyúttal  önmaga  is  e  társadalmi  célok-értékek  jobb 
kibontakozását jelenti.
Ha  a  kritika  iránti  igény megélénkülése önmagában még nem  is  jelezhet 

teljes megújulást, egy új, a kritika tényezőit is behatóan igénylő, átfogó gondol-
kodásmód megnyilvánulásai napjainkban több vonatkozásban tapasztalhatók.
A kritika  iránti  követelmények  újra  fogalmazásában  jelentős  lépésnek,  új 

típusú reagálásnak, s így a megújulás szakmai feltételének tekinthető az a sok-
oldalú  –  itt  nem  részletezhető  –  intézkedéssor,  amely  az  utóbbi  időszakban 
a szakmai és társadalmi irányító szervek részéről nemcsak a kritika iránti igényt 
teszi  konkréttá,  hanem  ennél  sokkal  átfogóbban  a  társadalmi  ízlésnevelés, 
a társadalmi szellemi hatóerők fejlesztésének-nevelésének feladatait is megfo-
galmazza és e feladatokat is a szakmai irányítás követelményrendszer szerves 
részeként programozza.
A kritika megújulásának feltételei az építészeti tevékenység területén tehát 

pozitív tényekben is megmutatkoznak, és alakulóban van egy olyan ösztönzés 
rendszer, amely megfelelő további motivációt nyújthat az építészeti kultúra fel-
lendüléséhez.
Az eddigiekben az építészeti kritika helyzetének külső  jellemzőit elemez-

tük. Meg kell vizsgálnunk még a kritikai megnyilvánulások jellegét, a kritikai 
megállapításokban jelentkező sajátos tartalmat, azt az oldalát a kritikai megnyi-
latkozásoknak, amely a kritika elméleti, belső értékét, mondhatnánk szellemi 
helyzetét érzékelteti.
Az elmúlt évek kritikai gyakorlatában –, s erre Frank János kötetét említhe-

tem jellemző példaként29 – a kritikus inkább az alkotó gondolatainak közvetíté-

29 Frank János „Szóra bírt műtermek” című kötetében (Magvető Kiadó, Budapest, 1975.) az 
állásfoglalások sora (illetve ennek elmaradása) a kritikai élet említett belső önmozgására is 
jellemző; az egyik esetben elmaradó elemzés, ütköztetés a másik esetre is kihat, a kritikust 
nem csak saját szemlélete, meggyőződése köti, hanem az egy-egy alkalommal „szórabírt” 
alkotók szavainak tartalma, kritika nélkül hagyott, kiemelt vagy elhagyott gondolataiknak 
későbbi, a kritikusban is fennmaradó utóélete. A „szerzői szemléletű” kritikusi tevékenység 
sajátos „elkötelezettsége” – jó és rossz értelemben egyaránt – belejátszik nem csak az alko-
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sét láthatta feladatának, mint a gondolatok eszmei tényezőinek elemzését-bírá-
latát. Kritikánkban ma egyre gyakrabban a művészi törekvések bemutatásának 
szándéka elfedi a kritikai álláspontot, a műtermek gondolatait felvázolva,  in-
kább a közvetítésre tolja át a tevékenység súlypontját. Ha az említett változások 
mélyebb okait keressük, úgy tűnik, korunkban, társadalmi fejlődésünk talaján 
munkamegosztásbeli helyzete módosulásával, változott, módosult, kitágult és 
ugyanakkor nézőpontot is váltott a kritikai szerepkör a már említett intézmé-
nyi-társadalmi fejlődés következtében is; kisebb a társadalmi felelősség abban 
az értelemben, hogy az építészet egésze  társadalmi  irányítás,  ellenőrzés alatt 
áll, az építészeti feladatok társadalmi hatékonyságának ügyét tehát elvileg nem 
az alkotó és kritikusa, hanem az egész társadalmi háttér és intézményrendszer 
együtt  szolgálja;  több megértést  tanúsíthat  a  kritikus,  nyitottabb  szándékkal 
közelíthet tehát az azonos társadalmi alapcélok, a végső irányultság egyezése 
esetén; a több megértést, az alkotói szándékok megértését, támogatását az al-
kotó személy szerint elsősorban épp a kritikustól várhatja. Nemcsak az alkotó-
munka megbecsülésének, értékelésének fogyatékosságai, a szervezeti hiányok 
és ellentmondások, a  társadalmi értékelő funkciók fejlődésének viszonylagos 
elmaradottsága állítja tehát az alkotót és kritikusát napjainkban ugyanazon ol-
dalra; a társadalomirányítás változása által megszabott új helyzet az elsősorban, 
amely a kritika hagyományos funkcióit részben deformálja, részben ugyaneb-
ben a folyamatban pozitív értelemben is módosítja, átalakítja30.
E tényezők együttvéve sem magyarázzák azonban meg a kritikai gondol-

kodásmód és az alkotói törekvések közötti egészséges ütközés érzékelhető hi-
ányát;  a  kritikai  gondolkodásmód  lanyhulásának  indítékait,  egy magasszintű 
elméleti-kritikai szemléletmód érvényesülésének késését.
Az  építészet-esztétika  viszonylagos  fejletlenségét,  fejlődési  folyamatának 

ellentmondásosságát  mindenképp  a  hátráltató  tényezők  közé  kell  sorolni31. 

tók megítélésébe, hanem magának a kritikusnak a megítélésébe is (A legsúlyosabb, tragikus 
példaként Kállai Ernő életútját,  ennek ötvenes évekbeli  alakulását kell megemlíteni),  az 
elmondottak nem csökkentik Frank János kötetének értékét, e rövid vázlatok jórésze telita-
lálat.

30 A kritika  e  szerepkör-módosulására,  a munkamegosztásban betöltött mai  funkcióira  a kö-
vetkezőkben  még  visszatérünk;  az  ebből  a  módosulási  folyamatból  adódó  belső  nehéz-
ségeket,  ellentmondásokat  e  helyen  csak  megemlítjük.  Az  építész  munkamegosztásbe-
li  szerepének  fejlődését  átfogóan  tárgyalja  Herbert  Ricken:  Der  Architekt.  Geschichte 
eines  Berufs  (Henschelverlag  Kunst  und  Gesellschaft.  Berlin,  1977.)  című  kötetében,  és 
Entwicklungsprobleme  des Architektenberufs  című  tanulmányában  (Schriftenreichen  der 
Bauforschung.  Reihe  Städtebau  und  Architektur  46.  Berlin,  1974.),  a  kritika  szerepkör- 
módosulásával azonban csak az építészetelmélet fejlődése keretében foglalkozik.

31 Az építészeti kritika az építészet; esztétika szélesebb kitekintését, elméleti megalapozását 
nem nékülözheti; a kritika-elmélet valójában egy ilyen építészeti-esztétikai rendszer része, 
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E hátráltató  tényezők  teljes  rendszerét kell  feltárnunk ahhoz, hogy a kritikai 
tevékenység megújulása feltételeinek, a kritika feladatainak, és elméleti alapjai-
nak kérdéséivel foglalkozhassunk.

A kritika kibontakozását hátráltató tényezők,  
a kritika bénultságának okai

A kritika  kibontakozásának  ma  is  ható  hátráltató  tényezőit,  a  kritika  érvé-
nyesítésének nehézségeit  jelentő okokat,  illetve még  általánosabban  a kritika 
érvényesülésének  legfontosabb  feltételeit  –  az  általános  társadalmi-szellemi, 
intézményiszervezeti összefüggések szintjén, illetve a személyi és egyéb konk-
rét vonatkozások sorrendjében – a következőkben látjuk:

Az általános társadalmi feltételek vonatkozásában  megállapíthatjuk,  hogy  az 
építészeti kritika elmaradása nem társadalmi fejlettségünk szintjével ellentétes, 
az általános fejlődéstől való lemaradást tükröző egyedi jelenség, hanem fordítva; 
korunk átmeneti jellegének megfelel, az egyenlőtlen fejlődés tényeiből következő, 
mai társadalmi helyzetünk ellentmondásait is tükröző, általánosan jellemző olyan 
kortünet, ahol az ellentmondás feloldásának feltételei már alakulóban vannak, 
s így a kibontakozás lehetőségei is adottak. Említettük az általános társadalmi-
szellemi fejlődés szükségességét, a szocialista demokratizmus kibontakozásának 
folyamatát, mint a kritikai gondolkodásmód fejlődésének alapfeltételeit.
Az általános társadalmi feltételek viszonylagos fejletlenségéből olyan hibák, 

ellentmondások fakadnak, amelyek hátráltató tényezőként az építészet egészé-
ben, és az építészeti kritika területén is gátolják a fejlődési folyamatokat.
A dogmatizmus, a személyi kultusz maradványait, mint történelmileg meg-

haladottat  nem  kell  említenünk  itt,  elmaradásunkban  azonban  –  különösen 
az építészet művészi kérdései iránti érdektelenség kialakulásába – hosszú ideig 
belejátszott. A dogmatizmus ellenhatásaként jelentkezhetett az ökonomizmus, 
a gazdasági szemlélet vulgarizáló egyoldalúsága, amely az építészetet csupán, 
mint gyártási folyamatok végtermékét tekinti, anélkül, hogy figyelembe venné 
e termék (az életformát, a kultúra fejlődését, az emberi-társadalmi kibontako-
zást determináló térbeli életkeret) belső minőségéből, társadalmi funkcionálá-
sából eredő követelményrendszert, a létrehozott környezet emberi-társadalmi 
(esztétikai-művészi) minőségét.
Ide tartozik a voluntarizmus időnkénti jelentkezése – és az ennek ellentétét 

jelentő fejlett szakmai közélet, és közéletiség hiánya – amely a feladatok idő-

számtalan  tényezőjében  arra  épül. A jelen  írásban  szükségszerűen  egy  –  publikált  rend-
szerként még ki nem fejtett, rögzíthetőnek csak távolabbi jövőben remélt – saját elképzelés 
elemeire támaszkodom.
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beni  felismerésének  elmaradását,  vagy megfogalmazásának hibáit  okozhatja. 
A szakmai közélet hiányára vall, ha nincs kiérett szakmai értékrend (ez a lehet-
séges kritikát is relativizálja), nincs – vagy alig van – testületi-szervezeti szinten 
érvényesülő tervezői érzékenység, hiányoznak a társadalmi összhang és együtt-
működés, valamint a demokratikus bírálat ezekből következő további feltételei.
Közvetve  hátráltató  tényezőt  jelentenek  az  építészet  fejlődésében,  és  így 

építészeti,  kritikai  vonatkozásában  is  gazdasági  életünk  ismert nehézségei  és 
ellentmondásai:  a belső ökonómia ellenében ható  tényezők és napjaink más, 
gazdasági-termelési ellentmondásai, amelyek  jórészt azzal  is hatnak, hogy el-
vonják és elemésztik a kultúra fejlesztéséhez szükséges eszközöket, akadályoz-
zák, halasztják szellemi igényeink szélesebb körű kielégítését.
A társadalmi szintre tartozó, fejlődést befolyásoló, hátráltató tényezők közé 

kell sorolni azt a – gyakran szakmai területen is tapasztalható – érzéketlensé-
get, amely az építészet egyes társadalmi (szociológiai, pszichológiai, környezeti 
és egyéb) tényezőit nem vagy alig ismerve, részben a tényezők feItáratlansága 
következtében is, szűken és egyoldalúan értelmezi az építészeti igényt, s e sze-
rint alakítja ki a feladatokat32.
A kritikai  élet  fejlődését hátráltató  intézményi, szervezeti tényezők teljes  sorát 

nem  tudjuk e keretek között bemutatni  és elemezni. Nem kell külön  részle-
teznünk,  hogy  a  szakmai  intézmények,  szervezetek  rendszere,  az  irányítás-
végrehajtás  mechanizmusa  és  munkamegosztásbeli  fejlettsége,  vagy  belső 
ellentmondásossága  a  termelés  fokozódó  szervezettségének  és  a  társadalom 
fokozódó demokratizálódásának, az irányítás decentralizálásának látszólag el-
lentétes, valójában egymásra épülő követelménye mit jelent a kritika és a kri-
tikai  gondolkodásmód  számára.  Itt  csak  az  intézmények-szervezetek néhány 
legfontosabb determináló jellegzetességét lehet kiemelni.

32 Az építészeti-települési kérdéseket vizsgáló szociológiai kutatás jelentőségét ma már nem 
kell külön hangsúlyozni. E. T. Hall könyvét említem csupán (Rejtett dimenziók. Gondolat, 
Budapest, 1975.) annak érzékeltetésére, hogy az építészet-pszichológia és építészet-szocio-
lógia egyes kérdései milyen szorosan összetartoznak. A környezeti tényezők összetettebb 
elemzésének szükségessége már egy régebbi kutatási célprogram keretében felmerült. „az 
emberi makro-  és mikrokörnyezet  legkedvezőbb  kialakítása”  című  téma  kapcsán Bonta 
János, Pogány Frigyes és Preisich Gábor társaságában, a BME Építészettörténeti és Elméleti 
intézet,  a  Magyar  Iparművészeti  Főiskola  és  a  Budapesti  Városépítési  Tervezővállalat 
együttműködésével 1972-ben készített tanulmányban javaslatot tettünk „A települési köz-
érzet biológiai, pszichológiai, településtudományi elemzése” rendszerére, illetve az e rend-
szer alapján végeztethető kutatásokra. A tanulmány „összefoglaló javaslata” ma is aktuális, 
kitér  az életformakutatás és az építészet-pszichológiai kutatás egész problémakörére. Az 
akkor – talán még túl korán – kezdeményezett kutatás feltételei azóta sokoldalúan meg-
érettek, és a kutatás szükségessége (a lakókörnyezettel kapcsolatban jelentkező problémák 
társadalmi feszitőereje következtében) közvetlenül beláthatóvá vált.
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A kritika érvényesülésére  jelentős hatást gyakorolnak és szerepét erősítik, 
bizonytalanná teszik vagy csökkentik az intézményi-szervezet szféra olyan sa-
játosságai, mint az intézményi, szervezeti szféra fejlettségi szintje, struktúrája, 
belső összefüggései, így a munkamegosztás adott fokán szükséges intézmények 
megléte vagy hiánya, kialakulatlansága vagy túlméretezettsége, tehát mindazok 
a kérdések, amelyek az irányítás, a szervezés és vezetés, a szakmai képzés, stb. 
területére tartoznak33.
Az építészeti kritikára és a kritikai értékelő magatartásra meghatározó erővel 

hatnak az  intézményi szervezeti hierarchiák belső élete és értékrendje,  illetve 
ezek ellentmondásai.34 A kritikai élet pangásának egyik itt megragadható oka az 
értékelés és az értéktípusok értékrend olyan – egyébként reális tényezőkön ala-
puló – belső szétválása, amely a személyi motiváció elbizonytalanodását ered-
ményezi. Esetenként túlzott szétválás jöhet létre a személyi és közösségi értékek 
olyan alapvető csoportjainak, típusainak megítélésében, mint amilyenek

▪  a társadalmi politikai tevékenység értékrendje,
▪  a termelési intézményi tevékenység értékrendje, és
▪  az alkotói kvalitásbeli tényezőktől függő szakmai értékrend.
A személyiség  általános  erkölcsi-anyagi  megbecsülésében  természetesen 

mind három  tényezőnek  összhangban  kell  lennie.  Az  első  kettő  viszonylag 
szer vesen  jelen van az  intézményi-munkamegosztásbeli szerepkörben; a har-
madiknak át kell hatnia módosító tényezőként ezeket, a munka tényleges alko-
tói-társadalmi minőségét értékét jelezve. Ez utóbbi értékrend megfelelő érvé-
nyesülése társadalmi szinten csak a közvetlen intézményi kereteken kívül eső 
szakmai közéleti szervezeti értékelő tevékenység megvalósulásától, az építésze-
ti értékelő kritika magasrendű kibontakozásától várható.35

33  Az intézményi hálózat kérdéseihez tartoznak a kritikai fórumok hiányosságai, e fórumok 
fejlesztési problémái és belső adottságai,  így a kritikára törekvés tudatossága, amely már 
átvezet e struktúra működésének-működtetésének kérdéseihez.

34 A kritika területén különösen erősen hatnak az érdekek, érdekellentétek, a csoporti érdekek 
vagy az érdekcsoportok szövevényes összefonódásai, amelyek tartósan megakadályozhat-
ják a társadalmi érdekei és értékrend érvényesülését. Az értékrend bizonytalansága azon-
ban önmagában is visszafogja a kritikát.

35 Különösen a harmadikként említett értéktípus értékrendje, az alkotói értékhierarchia terü-
letén szükséges a kritika, és a kritikai közélet kiegyensúlyozott működése; enélkül ugyanis 
az előző két értékrend sem érvényesülhet megnyugtatóan; semmiféle intézményesített,  hi-
erarchiába beépülő belső fórum sem pótolhatja ugyanis a szakmai közösség, a demokrati-
kus közélet érzékeny értékmérését; ennek az értékrendszernek hű közvetítője lehet a füg-
getlen és felelős, az egyes intézmények belső hierarchiáján kívülálló szakmai kritika.
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Meghatározó erővel hatnak a kritikára természetesen az intézményi szerve-
zeti élet egyéb (az értékrenden kívül eső) működési sajátosságai, hibái, rend-
ellenességei36. A már említett erkölcsi-anyagi ösztönzési rendszer, az egyes in-
tézmények-szervezetek működésének-szervezettségének belső ellentmondásai, 
társadalmi  egyesületeink,  mint  a  kritika  serkentésének  vagy  hátráltatásának 
meghatározó  területei37,  jelzik  a  sokoldalú  összefüggést  az  intézményi-szer-
vezeti  tevékenység  és  a  kritikai  gondolkodás  fejlettsége,  az  építészeti  kritika 
állapota között.
Az intézményi szervezeti tényezők szintjére tartoznak az építészeti kritika 

fejlődését hátráltató olyan, már részben kifejtett, különböző tendenciákba tar-
tozó tényezők és ellentmondások is, mint

▪  az  állami  tervezés  kialakulásával  megjelenő,  önmagában  feltétlenül 
szükséges és hasznos, témánk szempontjából azonban kedvezőtlen ha-
tású belső szakmai bírálati rendszer,

▪  az építészetesztétika már említett fejletlensége,
▪  az  intézményekben  helyenként  fellépő  bírálatellenesség,  vagy  a  külső 
kritikát negatív megnyilvánulásként kezelő voluntarista elutasítás,

▪  az intézményeken belüli egyesületi élet hiánya, és más hasonló tényezők,
amelyek külön és együttvéve mind okai az építészeti kritika sajátos elsat-

nyulásának, pangásának.
Az építészeti kritika személyi és egyéb konkrét  feltételeit  szintén elemez-

nünk kell ahhoz, hogy érthetőbbé váljanak az építészeti kritika ellanyhulásá-
nak-elmaradásának okai, illetve, hogy pontosabban érzékeltethessük a kritika 
kialakulása, érvényesülése társadalmi feltételeinek hiányát.

A személyi feltételek között elsőként az alkotói személyiség bírálhatóságát kell 
vizsgálnunk. Építészeti gyakorlatunkban sokszor nem arról van szó, hogy az 

36 A MÉSZ Fiatal Építészek Köre második ciklusának szekszárdi konferenciáján (1973. no-
vember 22-24. Lásd MÉSZ Tájékoztató. 11. szám) dr. Szabó László – a résztvevő mintegy 
negyven építész közreműködésével – a szellemi munka hatékonyságát csökkentő szerve-
zeti-intézményi tényezők felmérésére tett kísérletet. A közel háromórás „brain-storming” 
keretében mintegy harminc, a tervező vállalatok életében közismert – és egységes megítélés 
szerint az alkotómunkát gátló – tényezőt soroltak fel a résztvevők.

37 Társadalmi egyesületeink, elsősorban a MÉSZ, MUT, illetve az ÉTE közös feladata a kri-
tikai  közélet  alakítása,  napirenden  tartása. A Magyar Építőművészek  Szövetsége  a  kriti-
ka élénkítésére a közelmúltban – mint említettem – átszervezte a Magyar Építőművészet 
szerkesztőségét, Építészetelméleti és Kritikai munkabizottságot állított fel, és más eszkö-
zökkel is törekszik a kritikai élet fellendítésére. A Magyar Urbanisztikai Társaság szintén 
sokoldalú megközelítését nyújthatja  a  szakmai kritikának,  az  ilyen  jellegű  legjelentősebb 
megnyilvánulása a Hild János-érmek megítélésére vonatkozik. A kitüntetésekkel kapcso-
latos  véleménynyilvánítás  természetesen mindkét  egyesületnél  a  kritikai megnyilvánulás 
fontos formája. Az Építőipari Tudományos Egyesület az építés minőségének kérdésében 
elkötelezett, a kritikai közélet kialakítása másodlagosan lehet feladata.
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alkotó  a  bírálatot  nem  tűrve minden  lehetséges  eszközt  felhasznál  a  bírálat 
elhárítására  (egyes  esetekben  nyilvánvalóan  erre  is  találnánk  példát),  hanem 
arról, hogy a tervező többnyire valóban jogosan hárítja el az őt ért bírálatot, 
mivel döntési szabadsága, tervezési  lehetősége gyakran alacsonyabb fokú an-
nál, mint ami a méltányos, személyre irányuló bírálatot lehetővé teszi. Szakmai 
gyakorlatunkban jól ismert az a probléma, amit a „nem csak az építész tervez” 
megállapítás  aposztrofál38.  Úgy  tűnik,  gyakran  méltánytalanság  a  tervezőn 
számon kérni olyan hibákat, amelyekben vétlen, s amelyeket a tervezést ked-
vezőtlenül  befolyásoló  számtalan  kötöttség  (adminisztratív  előírások,  építte-
tői  döntések,  kivitelezési  adottságok  és  egyéb  tényezők  ismert  sora)  határo-
zott meg, formai-esztétikai, vagy életformát alakító következményeivel együtt. 
A tervavulás és tervmódosítások leértékelő hatását, az épületek kivitelezésének 
elhúzódásából, munkaerő-  és  anyaghiányból,  vagy  egyéb  tényezőkből össze-
geződő ellentmondásokat, hibákat már alig kell említenünk annak érzékelte-
tésére, milyen tényezők gátolják az alkotó személyiségének oldaláról a kritika 
érvényesítésének lehetőségét, etikailag méltányolható okokból. Azt a helyzetet, 
hogy a kritika iránt nincs igény, és az nem népszerű szakmai körökben, terüle-
tünkön nem annyira az alkotói érzékenység, mint inkább e kedvezőtlen alkotói 
helyzet, sokoldalú kötöttség, sajátos túldetermináltság eredményezi. Az építé-
szetben a kritika ezért sem töltheti be  jelenleg a zenéhez, vagy  irodalomhoz 
hasonló  szinten  feladatát,  vagy  közvetítő  funkcióit. A széleskörű  bírálat  sok 
esetben szükségszerűen más területeket, az államigazgatási funkciókig terjedő 
döntési eseményeket is érintene, vagy az építész esetében sem határolhatná be 
méltányosan a döntési felelősséget39. Említhetjük ezen kívül azt is – és ez szin-
tén nem elhanyagolható összetevő –, hogy az opponencia rendszerén túlmenő-
en a megépített (gyakran időben megkésett) mű esetében már kevésbé igényli 
maga az alkotó (és a szakmai közvélemény is) az utólagos kritikát.
A bírálat oldaláról elemezve a személyi feltételeket, a kritikai kísérletek és 

a kritikusi személyiség hiányát az előzőnél is több tényező indokolja.
A bírálat gyakorlására az említett etikai tényező (az alkotón való számon-

kérés esetleges méltánytalansága) többnyire már eleve visszafogó hatással van.
Említettük a kritikai fórumok szűk körét, és a kritikával szembeni túlzott 

érzékenységet,  illetve a  sajtókritika  szerepének  több  tényezőből  fakadó  lebe-
csülését is. (A kritika vállalati, vagy irányítói elutasítása természetesen a terve-

38 Vö: Major Máté: Nem csak az építész tervez. Élet és Irodalom, 1970/11.
39 A Győri Műszaki Főiskola példáját említhetem, ahol a – gazdasági  téren  indokolt és de-

terminált döntés – a műből olyan elemet iktatott ki, amely az egész mű esztétikai értékét 
alapvetően befolyásolja. A mű sajátos érdeme, hogy e csonkulás ellenére – a benne rejlő 
gondolatok értéke alapján – még így is egyik legsikeresebb középületünk.
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zőt is hasonló magatartás felvételére ösztönzi, és így tovább erősödik a kritiká-
val szembeni ellenállás; ennek megfelelően csökken a kritikai kedv is).
Szakmai  gyakorlatunkban  nincs  sem  független  kritikai  bázis,  sem  státus  

(a  megfelelő  terjedelemben  és  nyomdai  szinten  előállított  szaklapok  terüle-
tünktől  nem  függetlenek,  az  irodalmi  és  egyéb  folyóiratok  pedig  alig  alkal-
masak  kielégítően  dokumentált  építészeti  kritikára),  így  alig  lehet  a  kritikus 
személyisége is független.
Olyan értelemben sem beszélhetünk a kritikai tevékenység függetlenségé-

ről, mint ahogyan e függetlenséget például az olasz építészeti kritika vonatko-
zásában jónéhány kritikus számára Itália egyes területeinek viszonylagos belső 
függetlensége, önfejlődése, a területekhez kapcsolódó több hasonló szintű épí-
tészeti lap megjelenése, és az egyes érdekcsoportok – a kapitalizmus körülmé-
nyei között szükségszerű – konkurenciaharca biztosítja40.
Mindennél  fontosabb  hátráltató  tényező  azonban  a  kritikusi  pálya  iránti 

motiváció szinte teljes hiánya. Említettem, hogy az anyagi és erkölcsi elismerés 
hiánya más területeken is jellemzi művészeti kritikánkat. A kritika (a sajtókri-
tika,  amelyet  itt  vizsgálunk) mindenekelőtt  újságírás;  pénzért, megélhetésért 
végzett  irodalmi jellegű (az irodalom peremén fekvő) tevékenység, amelynek 
rangját más területeken az újságírói tevékenység kiemelt társadalmi szerepe és 
megbecsültsége biztosítja41.
E megbecsülés alkotói értékelése azonban alacsonyabb fokú, mint az építé-

szeté; az építész pálya elhivatottjai számára ezért a rendszeres sajtótevékenység 
kevésbé vonzó; fiatal, tehetséges építész alkotók számára a saját pálya művelé-
sénél lelkesítőbb perspektívát nem nyújt42.

40 Jellemző  személyiségként  itt  nem  Bruno  Zevi,  hanem  Paolo  Portoghesi  nevét  és  tevé-
kenységét említem a jelentős olasz kritikusok-teoretikusok közül. Függetlenségét a Római 
Egyetem (egyszemélyes) kritikai tanszéke önmagában is biztosítja. Emellett lapszerkesztő, 
építészeti író, aki igen jelentős, nemzetközi értékű tervezői gyakorlatot is folytat. Az itáliai 
szellemi  élet  történelmi  gyökerű  sokközpontúsága,  a  centralizáltság hiánya  igen  előnyös 
a kritika függetlensége szempontjából.

41  Vö. például Barabás Tamás véleményével, az Élet és Irodalom 1979. szeptember 29-i szá-
mának Visszhang rovatában. A kritikusok többsége „szakmájának nem a tévé (vagy más) 
kritizálását tartja, hanem az újságírást…”

42 Nem lehet összehasonlítani a kritikai tevékenység motivációi vonatkozásában a mai helyze-
tet a harmincas évekével. Akkor társadalmi-erkölcsi-érzelmi célok sokoldalúan motiválták 
azokat, akik a kritika fegyverével  is harcoltak az építészet társadalmi elkötelezettségéért. 
Később, például az Új Építészet Köre idején, e kritikusok, vállalva a megtámadtatást, to-
vább gyakorolták éleshangú kritikájukat. Ebben segítségükre volt a csoportszerep sajátos 
érvényesülése is – számíthattak a hátteret alkotó csoport támogatására, támaszkodhattak 
egyetértő véleményére. Lényegében a forradalmi romantika roppant érzelmi többlete ké-
pezett  olyan motivációt,  amelyet ma  a  társadalmi  tevékenység más  területein  sem  lehet 
hasonló szinten felújítani.
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A kritikusi pálya egyes más területeken (például a zene vagy az  irodalom 
világában)  az  építészeti  kritika  lehetőségeinél  vonzóbb.  Érdekes  tény,  hogy 
a társterületeken működő kritikusok egy része műtörténész, irodalomtörténész 
vagy  zenetörténész,  többsége  azonban  inkább  maga  is  kreatív  foglalkozású 
(vagy történész létére ilyen beállítottságú) író vagy művészeti író, aki a kritikát 
nem főfoglalkozásként műveli, vagy ha igen, úgy azért, mert az újságírói státus 
a szakképzettségének megfelelő egyéb lehetőségeknél előnyösebb.
Az önálló kritika művelését  az  említetteken  túl  számos  egyéb  tényező  is 

visszafogja, gátolja43. Sajátos pszichológiai gátként érvényesül például a „cso-
port nyomás” is, abból eredően, hogy körülményeink között a különbözés, az 
ellentétes  vélemény  esetleg  közösségellenes  színezetet  nyer;  így  a  társadalmi 
berendezkedésünkkel való természetes szolidaritás következményeként az ön-
álló gondolkodás, az intellektuális függetlenség, a kritikusi alkat és magatartás 
e sajátos követelménye önmagában is gátolttá, reflexeinkkel ellentétessé, ellent-
mondásokat hordozóvá válik. A személyi hibák, türelmetlenség és más voná-
sok felnagyíthatják, fokozhatják a reális feszültséget, amely e „csoport nyomás” 
leküzdésére  igyekvő kritikust gyakran agresszióinak kiélésére,  felesleges vag-
dalkozásra indítja.
A hátráltató tényezők között vélt és valóságos érdekellentét, generációs fe-

szültség  és  egzisztenciális  érdekellentét  is  megjelenhet.  Mindenképpen  erős 
ütközés származik már a generációs különbözőségből, a  legújabb törekvések 
előzőekkel való szembefordulásából is44. Túlzottan központos közéletünkben 

43 A kritika vállalása ma is igényel bizonyos erőt, bátorságot. A független kritikai gondolko-
dás azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb erkölcsi erőt és bátorságot követelt a törté-
nelmi múltban, mint napjainkban. A szellemi erő azonban többnyire rendelkezett is ezzel 
az erkölcsi motivációjú bátorsággal. Az európai kultúra kezdetein fogalmazódott meg az 
igény: „ahová valaki egyszer odaállt, akár mert azt a helyet találta  legjobbnak, akár mert 
a vezére oda rendelte, ott kell maradnia szerintem és szembeszállnia a veszéllyel, és nem 
szabad a halállal, vagy bármi mással  jobban törődnie, mint a gyalázattal.” Az ebből kö-
vetkező magatartás: „az igazságért valóban harcoló ember, ha csak rövid időre is, bizton-
ságban  akar maradni, magánéletet  és  ne  államférfiúi  életet  éljen.” A kritikai magatartás 
erkölcsi következetességéi és a szellemi autonómiát megkövetelő gondolat ma is érvényes 
(Platón: Szókratész védőbeszéde. ford.: Devecseri Gábor, Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1957. 22. és 26. o., az időpont: I. e. 399)

44 A „nemzedéki ellentét” mögött gyakran érvényesülési probléma, elsősorban  (műveltség-
beli-szemléleti  ellentét  feszül. Nyilvánvaló  tény, hogy minden nemzedék sajátos, korhoz 
kötött  műveltségtartalommal,  élményekkel-küzdelemmel,  saját  szemlélettel  rendelkezik. 
Ez a tény természetesen nem mond ellent a kultúra folytonosságának, és nem következik 
belőle semmiféle „nemzedéki harc”, vagy más konstruált ál-ellentét. A társadalom szellemi 
életében a különböző nemzedékek jelenlétét, a közöttük időnként jelentkező súrlódásokat-
ellentéteket azonban nem lehet eltagadni, hanem a társadalomirányítás erre irányuló meg-
felelő figyelmével kell feloldani, ellensúlyozni. (Ezzel kapcsolatban lásd az 57. jegyzetet is.)
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az esetleges ütközések időnként felerősödve – inkább ellentétként, és nem a bí-
rálat  etikailag helyes  szellemében –  rombolják  az  egzisztenciális  lét  határait. 
Mindez együtt hatva olyan, ma már érzékelhető tényezőkkel, mint a szakmai 
díjak  értékcsökkenése,  vagy  a  nagy  tervezőirodákban megoldható  feladatok 
viszonylag alacsony, és ma rohamosan tovább csökkenő száma, s az „építész-
túltermelés” így jelentkező ellentmondásából is fakadó rossz szakmai közérzet 
együtt alakítják ki azt a légkört, amelyben a reális kritika is képtelenné válik, 
s amely ezért lehetőségeiben beszűkíti, szinte lehetetlenné teszi az értékek tár-
sadalmi hierarchiáján alapuló, átfogó jellegű, objektív építészeti kritika megfo-
galmazását és érvényesülését.

A kritika megújuló jelentősége a környezetkultúra összefüggéseiben

Mai  társadalmi  környezetünkben  nem  csökken,  hanem  növekszik  a  kritikai 
szemlélet iránti igény, az olyan kritikai állásfoglalás aktualitása, amely a minőség 
és hatékonyság tényezőinek érvényesülését, társadalmunk haladását segítheti elő.
A kritikai  szemlélet  érvényesülésének  fokozódó  igényét  jelzik  az  említett 

negatívumok is. A kritikusok rossz közérzetét, a felhalmozódott feszültségeket 
fogalmazza meg egyik – közelmúltban elhunyt – kritikusunk az alábbiakban45:
„Vigasztalhatná magát a kritikus, hogy ha az irodalom alakulását befolyá-

solni aligha tudja is, ha az írók nagy része oda sem figyel szavára, s ha a szak-
ma, a tudomány ‘berkeiben’ egy kellően lábjegyzeteit, alapos és érdektelen kis 
tanulmány nagyobb  rangot  jelent  is  tíz–húsz  jó vagy elfogadható kritikánál, 
megmaradt a legfontosabb lehetősége:  irányíthatja, befolyásolhatja az olvasó-
közönség figyelmét, érdeklődésit. A helyzet azonban ebben a viszonylatban is 
más. Pontos  felmérésekből,  szociológiai  tanulmányokból már hosszabb  ideje 
tudjuk: az olvasóknak is csupán csekély hányada méltatja figyelemre, veszi tu-
domásul egyáltalán a kritikát, s közülük is csak egy rész veszi komolyan őket, 
hagyja ‘irányítani’ magát általa”.
E helyzetfelismerés önmagában is figyelemre méltó, a tényekkel való őszin-

te  szembenézés  eredménye. A probléma  gyökerei  azonban  valószínűleg mé-
lyebbre nyúlnak, mint ahogyan azt egy rövid cikk megragadhatná. Úgy gon-
dolom, az irodalmi és művészeti kritika megváltozott helyzetét végül is nem 
a kritika, hanem az irodalom és művészet helyzetének, a szellemi élet e fontos 

45 Hajdú Ráfis Gábor: Az olvasó a legfontosabb. Jegyzetek az irodalomról, a reklámról, a vi-
táról. (Népszabadság, 1978. augusztus 27.) A gondolatsor az Új Idők 1957. évi könyvpro-
pagandájának  hamis  értékrendjéből,  és  ennek  hatékonyságából  indul  ki,  innen  jut  el  az 
írók és kritikusok viszonyáig, az értékrend más problémáit is megemlítve. Ekkor már jól 
érzékelhető volt a kritika általános lebecsülése, értékvesztése; az a helyzet, amelyet az első 
fejezetben jellemeztünk.



179

összetevőinek felmérésénél kell kezdeni, és azon át megvilágítani. E feladatot 
végzi el Miklós Pál egy tanulmányában, ahol kimondja a legfontosabb ellent-
mondásokat, s ezzel lényegében új helyzetet teremt, a megújulás igényét jelzi46.
Miklós Pál kiindulásában a (képző)művészeti élet struktúráját elemezve rá-

döbben arra, hogy: „a mi művészeti struktúránk voltaképp a polgári művészeti 
élet, értékesítési és kommunikációs rendszer – csak demokratikussá duzzaszt-
va”. A művészeti élet futólagos áttekintése is igazolja az állítást és arra figyel-
meztet, hogy a művészetek területén (itt elsősorban a képző- és iparművésze-
tekre, az ipari formatervezésben való lemaradásra és a képzés ellentmondásaira 
kell  gondolnunk)  még  nem  egy  új  szocialista  művészetfelfogás  érvényesül, 
hanem  tovább  él  a  19.  századi  polgári művészetszemlélet.  Ennek  következ-
ménye, hogy „a felszínt folyton javítgatjuk, de az alatta levő szerkezetet nem 
érintjük”. Reálisan, bizonyos sajnálkozással állapítja meg: „sokáig együtt fog-
nak élni művészeti életünk struktúrájában a hagyományos és az új jelenségek”. 
E szükségszerű tényt tudomásul véve sem lehet beletörődni az adott helyzetbe, 
bizonytalan jövőbe halasztva feladatainkat. „Egyelőre azonban még az új jelen-
ségek egyenrangúságáról sem beszélhetünk, még kevésbé arról, hogy a tudatos 
jövőépítés szellemében erélyesebben támogatnánk a valóban új és szocialista 
tendenciákat.”47

Nem azt állítom, hogy az építészet területén valami hasonló szemlélet vagy 
ellentmondás veti vissza a belső szellemi életet, s ezzel a kritika  lehetőségét. 
Sőt, meg kell állapítanunk, hogy az építészet – talán épp azért, mert gyökere-
ivel mélyebben tapad a gazdasági-társadalmi  lét világába, s  így a művészetek 
más  területeihez mérten sokkal kevésbé csak a  felépítmény, a  társadalmi  tu-
dat, a társadalom szellemi élete által meghatározott jelenség – ezen a területen 
előbbre áll. Technikai eszközei, munkamegosztásbeli fejlettsége, az általa ala-
kított életkeret és életforma minden vonatkozásában mai társadalmi létünkhöz 
tapad, s így az építészetben – ha vannak e téren is a fejlett szocialista társada-
lom jellegével nehezen összeférő ellentmondások – a szocialista környezetfel-
fogás lehetőségei adottak, és csíráiban jelen vannak.
Épp itt, e környezetfelfogásban észlelhető azonban az az éles ellentmondás 

is, amely a kritika, az építészeti kritika s a környezetalakító gondolkodás, a kör-
nyezetkultúra előre lépését megköveteli.
A kritika  jellemzőinek,  feladatainak  áttekintése  alapján  az  irodalom  és 

a művészet  területén  egyértelművé  vált  számunkra  a  kritika  „megerősítő” 
funkciója. A pártos  szemlélet  e  legfontosabb megnyilvánulása  azonban  nem 
csak az értékek visszaigazolását, a jövő tendenciáit hordozó művek felkarolá-

46 Miklós Pál: Szocialista művészet, polgári művészetfelfogás? Kritika, 1978/5. 5–6. o.
47 Uo.
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sát szolgálja, hanem az ember-világ kapcsolatban, a környezet elsajátításának 
alapvetően emberi folyamatában – lényegében a tanulás folyamatában – a leg-
fontosabb pszichológiai tényező is. A megerősítés e pszichológiai értelemben 
a feltételes reflexek kialakításának tényezőjét, a belső személyi világ társadalmi 
szintűvé érésének visszaigazolását, megerősítését is jelenti.
Az ember  tanul,  és e  tanulás  talán a  legfontosabb emberi vonása, hiszen 

e  folyamatban  sajátítja  el  az  emberi  társadalom  sajátosságait,  egész  lényegét. 
Marx szavaival: „Az emberi lényeg a maga valóságában a társadalmi viszonyok 
összessége”. Ezt az emberi  lényeget a  tanulás  sajátos  folyamata alakítja ben-
nünk, és a tanulás a tanításon48 éppúgy alapul, mint az egész környezet nevelési 
hatásán, pedagogizációján49.
Talán nem tévedünk akkor, ha azt állítjuk, hogy a „megerősítés” funkciója 

a társadalmi folyamatokban is érvényesül; egész társadalmi létünk bizonyos ér-
telemben tanulás. E társadalmi lét folyamán az egyén számára az egyik legfon-
tosabb „megerősítő” faktor, értékközvetítő tevékenységével épp az irodalom és 
a művészet. Megfordítva a folyamatok vizsgálatát, a „megerősítő” szerepet az 
irodalomban, művészetekben a kritika és a szakmai közélet, a társadalmi kör-
nyezet e sajátos tényezői egymást felerősítve gyakorolják. Nagyon is lényeges, 
hogy az egyén, az alkotó számára milyen magatartást, milyen viselkedésformát, 
milyen művészi tevékenységet „erősít meg” a társadalmi környezet.
A társadalmi környezethez hasonlóan az épített környezet, a tárgyi világ is 

hat  az egyénre; bizonyos  reagálásokat megerősít,  társadalmi hatást gyakorol; 
a közösség ízlésalakító hatását közvetíti az építészeti környezet tárgyi erejével, 
a tárgyak  keltette  sajátos  pszichológiai  nyomással;  ebben  rejlik  az  építészeti 
környezet pedagogizációja; ebből fakad érzelmi-tudati jelentősége. Ha a művé-
szeti élet egyes területeivel szemben talán el is mondhatjuk, hogy az építészeti 

48 Ezért is tulajdonított Marx óriási jelentőséget a tanításnak; „a termelő munkának a tanítás-
sal való korai egybekötése a mai társadalom átalakításának egyik leghatalmasabb eszköze.” 
(A gothai program kritikája. In: Marx-Engels. Válogatott művek II. Kossuth, Budapest, 1963.) 
A kubai iskolarendszer sajátos kísérlete is ezen az idézeten alapul.

49 Az ember-környezet viszony nyilvánvalóan a tárgyi környezet, az építészeti környezet ne-
velési  hatását  is magába  foglalja.  A „megerősítés”  itt  a  társadalom  által  teremtett  és  ál-
tala  jónak, megfelelőnek  ítélt,  „jóváhagyott”  funkcionáló környezet  jelenléte, hatása. Az 
építészeti környezet „tudatnevelő” hatása  lényegében ebben rejlik. Az egész nevelési  fo-
lyamatról, a „megerősítés”  jelentőségéről és a környezet  ilyen  jellegű hatásairól korszerű 
áttekintést ad Ivan Furlan könyve (Ivan Furlan: Az emberi környezet pedagógiai felhasz-
nálása. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.) A ’Tanulás és megerősítés’ fejezetben bemutatja 
a „megerősítés” jelentőségét; „új feltételes reflexek kialakításakor a megerősítés jelenti az 
egyik legfontosabb tényezőt”. A pedagógizáció fogalma; „A nevelési hatások egységesítése 
vagy egyirányúsítása”; „jól pedagogizált az a környezet, amelyben minden  lényeges vagy 
domináns nevelési hatás egységes, egy irányban hat”, (I.m. 23., 44. és 45. o.)
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tevékenység biztosabb szemlélet talaján áll, mint a művészeti tevékenység, az 
mégis kétségtelen, hogy a környezet ilyen tudatformáló, s ezzel társadalomala-
kító szerepét eddig az építészetben sem értelmeztük kellő mélységgel, és eléggé 
átfogóan50.
Az  építészeti  kritika  feladata  lehetne  korunk  sajátos  új  viszonyai  között, 

s az új környezetkultúra és környezetszemlélet talaján, hogy az építészet e sa-
játos  hatását  az  eddigieknél  nagyobb  súllyal  tudatosítsa;  ezzel  folyamatosan 
képviselje  azt  a  szemléletet  társadalmi gyakorlatunkban,  amely az elmélet és 
gyakorlat egységét megteremtheti, s egyúttal az elmélet próbáját, evilágiságát 
is bizonyítja.

II. Az építészeti kritika mibenléte, 
feladata és feltételei

„Ha az egészet, a totumot 
nem tudod, soha bizony a felet, 
a dimidiumot ki nem mutatod”

Bethlen Miklós

Az építészeti kritika műfaja, szerepe és funkciói

Az  építészeti  kritika műfaji  jellemzőit-sajátosságait  vizsgálva, mindenekelőtt 
arra  kell  válaszolnunk: mi  a  kritika? Magát  a műfajt  kell  pontosabban meg-
határoznunk, körülírnunk, fogalmát, szerepkörét és funkcióit, műfaji jellegét, 
hovatartozását, az építészeti kultúra egészében betöltött szerepét is jellemezve.
Munkám kezdetén,  e  tanulmány  bevezetőjében  az  építészeti  kritikát  úgy 

definiáltam, hogy az az építészetelméleti, értékelő megközelítése, az építésze-
ti-társadalmi célok, értékek felmutatása; az értékrend kibontása; a művekben 
jelentkező különböző törekvések ütköztetése; a művek szakmai-esztétikai ér-
tékelése, a fejlődést, előre mozgást szolgáló mérlegkészítés műfaja az építészet 
fejlődő szellemi „saját közegén” belül; az építőtevékenység, az építészeti alko-
tás  értékteremtő  folyamatként  történő  vizsgálata,  a  társadalom  szellemi  éle-

50 A környezet  tudatformáló  szerepét  hangsúlyozta  a  Magyar  Iparművészeti  Főiskola 
dr. Pogány Frigyes által választott jelmondata a MIF 1971. évi Ernst múzeumbeli kiállítá-
sán, illetve a Főiskola akkor kiadott ezüstkönyvében: „célunk az emberi környezetet úgy 
formálni, hogy az maga is emberformáló legyen.” A környezet és közvélemény összefüggé-
sével, közvélemény-alakítássál kapcsolatban lásd az építészeti kultúra szerepére vonatkozó 
utalást a következő fejezetben, illetve az 52. és 59. jegyzetet is.
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tének  fejlődésével  együtt  bontakozó  értékelő-bíráló-tájékoztató  tevékenység, 
szerves része, de önálló területe építészeti kultúránknak.
Másféle, elvontabb nézőpontból a kritika gyakorlat és elmélet kapcsolatában 

a visszacsatolási folyamat egyik formája, a gyakorlat elméleti visszaigazolása és 
az elmélet gyakorlati próbája, a többé-kevésbé ösztönös gyakorlattal szemben 
a tudatos, céloktól áthatott elmélet szembesítése, az elmélet vezérfonal szere-
pének ellenőrzése; bírálat, tehát pártos ütköztetés, vagyis a döntések vizsgálata; 
ezeken  keresztül  a  gyakorlat  belső  struktúrájának  erővonalainak,  feszültségi 
gyűjtőpontjainak feltárása, elemzése is.
Ismét  más  nézőpontból  a  kritika  a  társadalmi  tudat  sajátos  működése, 

amelynek  során  a  társadalom  szembesíti  elvárásait,  elveit,  hagyományait  az 
építészet területén a valóságos tényekkel, illetve alkotásokkal; a múltat a jelen-
nel, a jelent a jövővel. Összevetés, ellenőrzés, egyeztetés is, a bizonyítást kiálló, 
a gyakorlatban verifikált igazság felmutatása.
Mindezek  miatt  a  kritika  az  előrelépés,  a  fejlődés  szükségszerű  feltétele 

–  összetett  és  bonyolult  társadalmi  jelenség;  valamiféle  hajtóerő,  amely  egy-
re  jobban elkülönülő, önálló része, műfaja az építészeti  tevékenység szellemi 
oldalának. Sajátos öneszmélési  folyamat része,  tudatossá váló társadalmi rea-
gálás  tehát, amely a nem csupán egzakt  törvényszerűségeken alapuló emberi 
tevékenységben a tájékozódást, a társadalmi orientálást, önismeretet, a társa-
dalmi mozgás erővonalainak, folyamatainak megismerését szolgálja. Említett 
tulajdonságainál fogva a kritika az építészet területén is sajátos jelentőséggel, 
haszonnal jár a társadalom és intézményei, és az egyén számára egyaránt.
A kritika fogalmának elvont megragadásánál azonban többet mond miben-

létéről, a kritikai megnyilvánulás lényegéről, ha a kritika társadalmi, intézményi 
szerepét és funkcióit jellemezzük. Nem kívánom itt e szerepkör minden ténye-
zőjét felmutatni, csupán azoknak a legfontosabb, jól érzékelhető vonásoknak, 
jórészt  már  említett  mozzanatoknak  összefoglalására  szorítkozom,  amelyek 
a műfaj szerepkörének általános jellemzéséhez szükségesek.
A kritika összetett szerepkörét és funkcióit minden szinten, a társadalom és 

intézményei életében, közösség és egyén viszonylatában egyaránt fel kell idéz-
nünk a teljesebb megvilágítás érdekében.
Közvetlenül belátható, s így nem szorul külön bizonyításra, hogy a társada-

lom egésze (a makroközösség, a nemzet, a nép) számára a kritika az eg yeztetés, 
a visszaigazolás eszköze; a lehetőségek, az elvárások és a valóság tényeinek, épí-
tészeti, városépítészeti jelenségeinek egyeztetését, a társadalmi méretű cselek-
vések eredményének visszaigazolását jelenti. Ebben az értelemben az építészeti 
kritika  a  politikának,  a  társadalmi  döntések  tudományának  gyakorlatának  is 
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eszköze-szolgálója;51 olyan társadalmi tevékenység-jelenség, amely a  társadal-
mi  elhatározásokat-folyamatokat  saját,  szűkebb  szempontjai  szerint  elemzi, 
formálja,  értékeli,  a  rész és  egész viszonyában a  részszempontokat képviseli. 
Ebben  az  értelemben  az  építészeti  kritika  természetesen  nem  egy  személy, 
a kritikus véleménye, hanem részben a társadalmi közvélemény összetett és bo-
nyolult, sokrétegű és forrású, tendenciákat megtestesítő megnyilvánulása, más-
részt a szűkebb szakmai közvéleményt képviselő fórumok (esetleg ezek intéz-
ményei, testületéi, műhelyei és egyes kritikusai, személyei) megnyilvánulásai52.

51 A kritika és kultúrpolitika összefüggését nem kell külön bizonyítanunk; a  tanulmánysor 
elhagyott részében, „Az építészeti kritika elmélete” 2. kötetében részletesebben követtem 
ennek Plehanovtól máig terjedő kifejtéseit. Itt csak Lunarcsarszkij szerepét idézem fel, mint 
a  lenini kultúrpolitika  legjelentősebb képviselőjét. Lásd például Wintermantel  István re-
cenzióját Nyikolaj Trifonov: Lunacsarszkij és a szovjet irodalom című, a Magvetőnél 1978-
ban megjelent munkájáról, a Népszabadság 1978. augusztus. 27-i számában. Többek között 
megállapítja: „A Lunacsarszkij-féle kritika (…) közvetlenül is kultúrpolitikai tevékenység, 
mert  egy műalkotást  vagy  egy  alkotó munkásságát  az  ideológiai  jelentés  szempontjából 
vizsgálja egy adott ideológiai és politikai helyzetben.” Jogos a konklúzió is: „Lunacsarszkij 
kritikusi munkásságának  és  kultúrpolitikájának  lényegi  vonásai  napjainkban  is  érvénye-
sek.” Az építészet tárgyi környezetet létrehozó szerepe még világosabbá teszi a művelődés-
politikai összefüggésen túl a politika egészével való sokszálú, több csatornás összefüggést.

52 Az  építészeti  kritika  adott  esetben mindkét  kritikai  réteg  szócsöve,  képviselője,  érdemi 
megformálója lehet.

 A közvélemény  jelentőségével,  jellegével,  helytől-időtől-rétegtől,  társadalmi-termelési  vi-
szonyoktól való függésével, alakíthatóságával és ennek sokoldalú feladataival külön téma-
ként foglalkoztunk a BME Építészettörténeti és Elméleti intézet szerződéses kutatásai ke-
retében. (Dr. B. Szűcs Margit, dr. Hajnóczi Gábor, dr. Szirmai János, dr. Vámossy Ferenc: 
Az építészeti közvéleményformálás. BME Építészetelméleti alapkutatások, 1980.) A köz-
vélemény különböző  formájú,  rétegszintű,  s  így  többnyire  szükségszerűen  ellentmondá-
sos megnyilvánulásai is visszahatnak a társadalmi szintű környezetformáló tevékenységre, 
megerősítik vagy vitatják azt éppúgy, mint ahogyan a  (társadalmi szinten és  irányítással, 
sőt, napjaink munkamegosztása révén már állami-társadalmi tervezés révén alakított (tár-
gyi-épített környezet, e „második  természet” a maga  társadalmi vonásaival szintén visz-
szahat a benne élő társadalomra, s annak egyedeire, az élő, spontán módon tevékenykedő 
emberekre. A közvélemény alakíthatóságára vonatkozóan le kell szűrnünk azt a következ-
tetést, hogy csak a kultúrát összetett és bonyolult rendszernek tekintve, a társadalom min-
den szintjén és tevékenységi formájában érvényesülő fejlesztési-nevelési programmal lehet 
(és napjainkban kell) a közgondolkodást formálni, s ezzel a társadalmi össztevékenységet 
az ipari-civilizációs szint lehetőségeinek magasabb fokára emelni. Nyilvánvaló az is, hogy 
a véleménynyilvánítás és ízlés szükségszerűen sokoldalúan meghatározott, s így nem szük-
ségszerű az, hogy akár a lakossági észrevétel, akár a vezetői döntés egyszersmind a társadal-
mi igényszinttel egybevágó, megalapozott s így norma-érvényű, értékalapú követelményt 
megfogalmazó legyen. Mindezek ellenére a lakossági kritikát, mint az építészetet értékelő 
bírálat  legáltalánosabb  (s  egyben  színvonalában  igen  eltérő,  többnyire  szóbeli  közegben 
maradó) spontán megnyilvánulását is kritikának kell tekintenünk, amelynek jellegét, meg-
állapításait megfelelően csak szociológiai eszközökkel lehet feltárni és elemezni, másrészt 
azonban a tömegkommunikáció, tájékoztatás ilyen irányú fejlesztésével, vagy a közoktatás, 
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A tanulmány bevezetőjében megfogalmazottak szerint a társadalom, mint 
befogadó számára

▪  a kritika közvetít, tájékoztat és megértet, használni; elfogadni tanít, az 
építészeti kultúra elmélyítésével az építészeti szempontok konkrét meg-
értéséhez segít,

▪  a  társadalmi  önismeretet  gazdagítva,  a művek  és  a  közönség  szellemi 
kapcsolatát elmélyültebbé, szervesebbé alakítja.

A társadalom intézményei számára – az előzőeken túlmenően és még köz-
vetlenebb formában – az építészeti kritika a külső valósággal való szembesí-
tés egyik fajtája, a valós eredmények visszaigazolása vagy az esetleges szakmai 
vakság, elfogultságok, a partikularitásból adódó intézmény vagy csoportérdek, 
külön vélemény ellentmondásainak feltárása.
A társadalom szakmai intézményei számára az építészeti kultúra belső kö-

zegében jelentkező vélemény, kritika a tevékenység nélkülözhetetlen kiegészítő 
eleme, a visszacsatolási folyamat rendszeres és szükségszerű megnyilvánulása, 
az építészet „saját közegén” belül a különböző feladatú, funkciójú összetevők 
együttműködésének, eredményességének, építészeti hatékonyságának ellenőr-
ző eszköze.
Ebben  az  értelemben  az  építészeti  kritika,  az  építészeti  bírálat  a munka-

megosztás folyamatainak szerves része, a döntések, alternatívák mérlegelésé-

közművelődés eszközei és a tömegmozgalmak befolyása révén bizonyos mértékig alakíta-
ni, befolyásolni (pszichológiai, pozitív értelemben manipulálni) is lehet, ez a befolyásolás, 
alakítás az életforma, életvitel vonatkozásában (az életszínvonalra ható gazdasági intézke-
désekkel, termékellátással, a fogyasztás alakításával) az előbb említett szellemi tényezőknél 
eredményeiben mélyrehatóbb és az ízlés és divat területén, ha másodlagosan is, de érvé-
nyesül,  illetve napjainkban még többé-kevésbé spontán módon – kellő kutatási háttér és 
társadalmi ismeretanyag nélkül, sokszor voluntarista eszközök eredménytelen alkalmazá-
sával, vagy épp azok ellentétes hatása révén – történik meg. A közvélemény által gyakorolt 
olyan „kritika”, mint amilyen az  igények alakulása, eljárások teljesületlensége és az ezzel 
kapcsolatos hiányjelzések már valóban csak politikai és szociológiai eszközökkel  tárható 
fel,  s  a megoldás  eszközei  sem  az  építészeti  saját  közeg  közvetlen  területére  tartoznak. 
A kritikai jelenségeknek ez a sora csak akkor jelentkezik az építészeti kritika igényével, ha 
már feltárttá, új igényként megfogalmazottá válik az erre irányuló kutatás eredményeként, 
vagy a sajtó munkatársainak közvetítő szerepe révén. Ez a kritika többnyire a tevékenység 
más vonásait bírálja, mint ami az építészet hatáskörébe esik, vagy a szolgáltatások elmara-
dására, használati problémákra, illetve közhelyszerű általánositásokra, az uniformizáltság, 
monotónia kérdéseire, a városiasság-otthonosság hiányainak problémáira irányul. A továb-
biakban ezzel a szinttel – még ha a sajtó  munkatársainak építészeti kritikájaként hangzik is 
el – nem foglalkozunk, mivel az itt jelentkező feszültségek-problémák feloldása jórészt nem 
az építészet területére, nem az építészeti kritika feladatai közé, s  így nem annak elméleti 
rendszerébe tartozik. (Mint említettem, itt a feszültségeket elleplező „közvéleményformáló 
kritikák” alkalmazása nem segít; a kritika szavahihetőségének feltétele, hogy ne titkolja el 
az ellentmondásokat.)
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nek  eszköze,  a  társadalmi  tevékenység  folyamatos  és  érzékeny  irányításának 
egyik  feltétele,  a  társadalmi  önirányítás  kibontakozásának  tényezője,  eleme. 
A kritika nyilvánítója, a bíráló a munkamegosztás résztvevője; akár intézmény 
vagy  intézményesített rendszer (például a VÉT, a vállalati  tervbírálat, építte-
tői, kivitelezői észrevételezés, társadalmi bírálat), akár a tevékenységben részt 
vevő személy vagy adott esetben az építészeti kritikát gyakorló kritikai fórum, 
kritikus is az. Ez a szakmai szintű kritika többnyire a szűkebb szakmai közvé-
lemény területén érvényesül, az építészeti kultúra munkamegosztásbeli részesei 
közötti belső kommunikációs folyamatok eredménye.
A technikai-termelői  munkamegosztáson  kívüli,  közvélemény-jellegű  ér-

tékelés,  egy mű  kiváltotta  a  társadalmi  benyomás,  a  „közönség”  véleménye, 
hasonló módon  fontos  eleme a  társadalmi kritikának – hiszen  a  társadalom 
egészének visszacsatolási folyamatát, reagálását képviseli –, mint a munkame-
gosztásbeli szereppel is bíró szakkritika. Különös jelentőségű a kritikának az 
a sajátos megnyilvánulási területe, ahol e két réteg érintkezik és együtt hat; ez 
a szélesebb értelemben vett publicisztika, a szakmai munkamegosztáson kívül-
álló, a közvéleményt tükröző, de bizonyos mélységig a szakmai kérdéseket is 
értő, az építészeti kultúra közbenső rétegét képviselő sajtóvélemények terüle-
te. A társadalomirányítás és szakirányítás, sőt az építészet belső szellemi élete, 
„saját közege” számára ez utóbbi éppoly nélkülözhetetlen, mint a szakbírálat, 
hiszen a hozzáértők szakmai vaksága által nem gátolt szélesebb társadalmi né-
zőpontot,  igényt és elvárásokat szembesíti az építészettel,  illetve az építészet 
célkitűzéseit, feladatait, egészét meghatározó társadalmi irányítással.
A Bevezetés szavaival összegezve e szerepet és funkciókat, a társadalomirá-

nyítás és a társadalmi intézmények számára a kritika
▪  szembesíti az elméletet és a gyakorlatot, elősegíti a valóságos helyzet és 
a tényleges viszonyok feltárását;

▪  érzékelteti az építészet „saját közegén” belüli problémákat, feszültsége-
ket, közvetíti a belső értékrendet, a társadalmi tudati fejlődés megújuló 
követelményeit;

▪  megkönnyíti a külső (nem szakértő) bírálat véleményeinek összevetését, 
jelentőségének, értékének ellenőrzését;

▪  jelzi az építészeti irányítás tovább fejlesztésének követelményeit és lehe-
tőségét.

A társadalom  egyedei  számára  az  építészeti  kritika,  az  építészeti  vélemé-
nyek közvetítése többnyire a megerősítés (vagy meg nem erősítés) pszichológiai 
eszköze. Itt már szükségszerűen külön kell választanunk az alkotó személyét 
– számára a kritika különös jelentőségű – a szakemberek és kívülállók körétől.
A kívülálló számára az építészeti kritika – műveltségétől, réteghelyzetétől, 

érintettségétől és érzékenységétől függően – jelenthet megerősítést, tájékozta-
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tást, orientálást, ösztönös érzéseket tudatossá tehet, esetleg szembe fordíthatja 
a  személyt a kritikussal vagy a kritikai véleménnyel,  tiltakozást és ellenállást 
válthat ki – a megerősítés negatív értelmében. A megerősítés rendszeres ismét-
lődésének  (vagy elmaradásának)  jelentős érzelmi-tudati nevelő szerepe  lehet; 
természetesen csak akkor, ha az adott  személy az építészet  iránt érdeklődést 
tanúsít, építészeti problémákkal általában – vagy egy adott eset miatt – foglal-
kozik, azokra valamilyen mértékben érzékeny. A kívülállók nevelése, az építé-
szeti kultúra  terjesztésének előttünk álló  sokrétű  folyamata  teheti  csak érzé-
kennyé – s egy széleskörű gazdasági-társadalmi fejlődés formálhatja igényessé, 
befogadóképessé – a társadalom szélesebb rétegeit az építészet és a környezet-
kultúra magasabb minősége iránt.
A szakmai körökön belül álló számára – mivel a megnyilvánulásra többnyi-

re nyitott, érdeklődő és ugyanakkor többé-kevésbé hozzáértő – a kritikai meg-
nyilvánulás éppúgy jelenthet megerősítést, személyisége fejlődésére pozitívan 
ható tényezőt, mint ahogyan – a kritika megnyilvánulás színvonalától függően 
– kiválthat elutasítást,  tiltakozást  is, szélesebb értelemben is, mint a pszicho-
lógiai megerősítés. A szakember számára az építészeti kritika a „saját közeg” 
sajátos megnyilvánulása, amelynek minden formája valamiféle belső reagálást, 
azonosulást, együttérzést vagy elutasítást vált ki, a saját közeg belső fejlődésé-
nek, önmozgásának is összetevőjévé válva.
Az alkotó, a mű létrehozója számára – és közvetve az alkotó mögött álló 

intézmény, és annak képviselői számára – érvényesül a legintenzívebben (a sze-
mélyiség  egészét,  érzelmi  és  tudati  összetevőket  egyaránt  érintve,  többnyire 
intenzív átélésként, részben azonosulást, sikerélményt, részben elutasítást, til-
takozást kiváltva) az építészeti kritika pszichológiai megerősítő szerepe, A kri-
tikai  vélemény  az  alkotó  számára  nem  csak  munkamegosztásbeli  szerepére 
hat;  személyiségében  érinti  felkeltve  érzékenységét,  ösztönös  és  tudati meg-
nyilvánulást egyaránt kiváltva. Ebben az esetben akár intézmény áll szemben 
az  alkotóval,  akár  a  kritikus  saját  személyében,  az  alkotó  számára  a  viszony 
személyes jelentőségűvé, és érzelmileg is motiválttá válik. Az alkotó nem tud-
ja – nem is akarja – függetleníteni magát a kritikát gyakorló személyiségétől. 
Ami az intézményi- vagy csoportérdek érvényesülése következtében még nem 
szükségszerű,  csak  gyakori,  itt  általánossá  válik;  az  alkotó  a  kritikust  és  vé-
leményét  szubjektíven  értékeli,  véleményét  hajlamos  egyéni  véleménynek,  és 
nem társadalmi szintű általános bírálatnak tekinteni. Az alkotó szempontjából 
is meg kell állapítanunk; szerencsére többnyire a kritikust sem lehet az alkotó 
szubjektív véleménye alapján leváltani, vagy legalább is ritkán: ilyen esetekben 
azonban már elfojtott, vagy „lecsendesített” bírálatról kell beszelnünk, ami in-
tézmények esetében gyakoribb veszélyt jelent, mint alkotói szinten.
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A bevezetés szavaival  jellemezve a kritika szerepkörét, az alkotó szintjén, 
csak a legfontosabb funkcióit jelezve:

▪  a kritika „megerősítő” szerepet tölt be, a szellemi teljesítménynek kijáró 
közösségi érdeklődés és megbecsülés meglétét igazolja;

▪  az elemzés, „méltatás” (akár negatívan is), a lemérés, a bíráló értékelés az 
alkotói igényesség forrásait táplálja, szakmai, társadalmi szükségességét, 
jogosultságát bizonyítja, ellensúlyozva az elszemélytelenedés közösségi 
alkotásban ma szükségszerű tényét;

▪  elősegíti egy valóságos szakmai értékrend (társadalmi és önbecsülés) ki-
alakulását, s ezzel a közösségi értékteremtés egyik legfontosabb tényező-
jét és a nemzedéki távlat alapjait teremti meg;

▪  megfogalmazza,  képviseli  és  közvetíti,  illetve  „visszaigazolja”  a  társa-
dalom  ideológiai-építészeti-művészeti  igényeit  és  vágyait,  szembesítve 
a létrejött művet a társadalom elvárásaival;

▪  fogalmivá,  verbálissá  alakítva,  mintegy  lefordítva  a  műben  képviselt 
anyagi-térbeli-képi, építészeti gondolatokat és értékeket, nemcsak kifelé 
közvetít, hanem részt vesz az alkotó közösség belső szellemi életének 
alakulásában, illetve visszahat arra.

A kritika  azonban  –  mindezeken  túl,  e  vonásokat  kiteljesítve,  vagy  he-
lyenként kissé torzítva is – nem csak közvetítő közeg és visszacsatoló szellemi 
hatóerő, hanem önálló, belső önmozgással  rendelkező műfaj53,  sőt,  egy–egy 
megnyilvánulásában  esetleg  ennél  is  több:  művészet  is.  Természetesen  csak 

53 Timár Árpád  egy  tanulmányában  (A magyar műkritika  főbb  tendenciái  a  két  világhábo-
rú  között. Művészettörténeti Értesítő  1973/2.  94–97.  o.)  –  a műkritika műfaji  jellegét  is 
érintve – bemutatja a műkritika tárgyalásának lehetséges rendszerezési elveit. Ezek szerinte 
a következők: „a műkritikát a művészettörténet tükörképének tekintjük, folyamatos refle-
xiónak, reagálásnak, amely híven követi a művészeti élet, a művészeti produkció változása-
it, fejlődését. „… tárgyalható a kritika a társadalom szellemi életének, a korszak ideológiai 
mozgalmainak, a kritikai és művészeti közélet részeként is (…) a kritikának az is feladata, 
hogy a társadalom művészeti igényeit megfogalmazza és közvetítse, a különféle társadalmi 
osztályok, rétegek szemléletét, ízlését képviselje.” „… az elrendezés megfogalmazható mind 
az ideológiatörténet, mind a szociológia terminusaival, azaz beszélhetünk pozitivista, szel-
lemtörténeti, marxista kritikáról, a freudizmus, a fajelmélet hatásáról, illetve politikai-szo-
ciológiai kifejezésekkel élve: a hivatalos kultúrpolitikát, a liberális polgári vagy értelmiségi 
rétegeket,  a  kispolgárságot,  az  úri  középosztályt,  a munkásosztályt  képviselő  kritikáról.” 
„Felfogható  (…)  a  kritika  úgy  is,  hogy  az művészeti  irányzatok,  csoportok,  egyesületek, 
vagy galériák, kiadóvállalatok, folyóiratok nézeteit hirdette, érdekeit szolgálta (…) egy-egy 
kritikus egész életére elkötelezte magát valamelyik irányzat vagy csoport támogatójaként.” 
„Végül rendszerezni lehet a kritikai tevékenységet úgy is, hogy azt (…) a kritikusok önálló 
alkotó tevékenységének, szellemi  teljesítményének tekintjük…” vagyis a kritika önálló al-
kotótevékenység eredménye; önálló műfaj, amelynek nemcsak megvan saját műfaji jellege, 
hanem sajátos magatartásformái, kiindulópontjai, különböző nézőpontjai is lehetnek.
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ott és annyiban művészet, amennyiben saját belső értékrendet kiérlelve, abban 
nemcsak  logikai  funkciók  és  absztrakt  tudati  törvényszerűségek  érvényesül-
nek, hanem olyan érzelmi meggyőző erő és  együttlátás,  a  személyiség olyan 
ereje, ami e területen is csak ritkán adatik meg, és emeli a kritikaírót írásában 
is önálló alkotói szintre.
Ebben a vonatkozásban mindenképpen figyelmet érdemelnek Bor Pál több 

mint fél évszázada leírt sorai54. Szerinte:
„Kritika  a  művészetre  vonatkozó  vélemények  harca.  Ha  nem  is  valljuk 

Wilde-dal, hogy a kritikus a legnagyobb művész, de kétségtelen, hogy a kriti-
kus a legnagyobb megértője a művészeknek, érzékeny membrán, mely minden-
re, ami a művészetben történik, reagál.
A kritikus szerepe mindig másodlagos; soha irányt mutató, mindig regiszt-

ráló. Objektív kritika nincsen. A kritika épp úgy változik, mint maga a művé-
szet; állásfoglalása pro és kontra…
A kritika szempontok harca; örökké mozgó, élő kritika a kritikáról, kritika a 

szempontokról. Hiszen a szempontok változnak: élnek és elenyésznek.”
Az építészet a maga egészében végül is nem (vagy nem csupán) művészet; 

az emberi tevékenység önálló, sajátos ága. Nem művészet az építészeti kritika 
sem, csak az építészeti kultúra sajátos verbális megnyilvánulása és e formában 
önálló műfajjá érett ága, munkaterülete. Az építészetelmélet kérdéskörén belül 
az értékelmélet alkalmazási formáját is jelenti. Az elmélet és gyakorlat közötti 
viszony megnyilvánulásaként, kapcsolódik az építészettudomány, az építészet-
elmélet és az építészeti-tervezési gyakorlat  szinten minden  lényeges kérdésé-
hez, az építészet egészéhez, részleteihez, és minden társadalmi-emberi össze-
függéséhez egyaránt. Sajátos egyetemesség jellemzi tehát, éppúgy, mint magát 
az építészetet, amelynek egyszerre tükre és tükörképe. Mégis jól behatárolható, 
önálló szerepkörű és funkciójú, műfaji jellegében sajátossá érett szellemi jelen-
ség,  amely  összetett  és  bonyolult  belső  önmozgással,  saját meghatározókkal 
rendelkezik,  s amely ennek megfelelően változik, alakul,  s érvényesülésének, 
kibontakozásának megvannak saját objektív és szubjektív társadalmi feltételei. 
Egyúttal irodalmi műfaj is, és mint az irodalom bármely ága, az építészeti kriti-
ka is irodalmi szintre, az esszéirodalom szintjére emelkedhet, a művészet rang-
ja, értékrendje értelmében is.

A kritika mint az építészeti kultúra fejlesztésének eszköze

Az előzőekben megkíséreltük a kritika,  az  építészeti  kritika műfaji  fogalmát 
körülírni, és bemutatni azt a szerepet, amelyet a kritika a társadalom és intéz-

54 Bor Pál: Kritika a kritikáról és két könyvről. Magyar írás, 1926/1. 11. o.
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ményei életében betölt, A szerepkört azonban inkább pszichológiai funkciói-
ban és nem mint a különböző összefüggésekben jelentkező hatások eredőjét 
jellemeztük, Nem elemeztük, csak említettük az építészeti kritika társadalmi 
szükségességét, nem foglalkoztunk mélyebben azzal a munkamegosztáson be-
lüli szerepkörrel, ami napjainkban a bírálatot a társadalmi folyamatok szükség-
szerű részévé teszi. Nem válaszoltunk arra: miért veszélyes az építészeti kritika 
elhanyagolása, milyen kárt okozhat az a társadalmi termelési folyamatokban, 
a tervezés belső közegében, ha hiányzik a visszajelzés, illetve ha az építészeti 
kritikát a visszamaradottság jellemzi?
A társadalmi  termelés  hierarchiája  jelenlegi  fejlettségi  szintjén,  a munka-

megosztás rohamosan fejlődő folyamatában messze maga mögött hagyta azt 
az  állapotot,  amelyet például még  a  századfordulóval  kapcsolatban  jellemez-
hettünk.55 A termelési folyamatok irányításának társadalmasítása (az új, a tőkés 
körülményektől fejlettebb termelési viszonyok) – a viszonylagosan még alacso-
nyabb gazdasági-termelési fejlettségi szint ellenére is – építési tevékenységünk-
nek  eléggé magas  termelési  hatásfokot,  hatékonyságot biztosít. Ez  a minden 
előzőt meghaladó hatékonyság – a  tudományos-technikai  forradalom kibon-
takozásának  folyamata  –  a  közvetlen  fizikai  munka  ráfordítás  viszonylagos 
csökkenése mellett  a  szellemi  ráfordítások  állandó  és  intenzív  növelését  kö-
veteli meg,  és nem csak az  alkotófolyamatok vonatkozásában, hanem annak 
értékelésében,  minőségének,  hatékonyságának  elemzésében,  koncepciójának 
állandó ellenőrzésében is.
A munkamegosztás  ugrásszerű  fejlődése,  a  termelési  folyamatok  szerve-

zésének-irányításának  társadalmasodása  (az  átfogó  szellemi  irányítás mellett, 
a tervezésellenőrzés-gyártás-végrehajtás  hatalmas  szellemi  apparátusának  ki-
épülése mellett) feltétlenül szükségessé teszi az átfogó célok (környezetkultúra-
környezetalakítás, város- és területrendezés, építészet és tárgyformálás) terüle-
tén is azt az önálló és csak a célokat, értékeket figyelő, azokra irányuló kritikai 
bíráló vizsgálódást, értékelő szemléletet, amely műszaki-gazdasági vonatkozás-
ban nagyrészt beépül a termelőfolyamatokba, a tervezésbe és irányításba, Az 
alkotói-kvalitásbeli értékrend képviselete, a szellemi kultúrához tartozó oldal 
e  termelői  célú munkamegosztásban  kevésbé  érvényesül,  azon  többé-kevés-
bé  kívül  marad.  A hármas  értékrend  vonatkozásában  már  megállapítottuk, 
a társadalmi-politikai,  intézményi-termelési,  szakmai-alkotói értékhierarchiák 
elemzésekor, hogy a termelő és irányító szervezetek-intézmények elsődlegesen 

55 A munkamegosztás  hatását  az  építészeti  kultúra  alakulására  a  századfordulón megkísé-
reltem nyomon követni „Az építészeti oktatás és az építészeti kultúra” című tanulmány-
ban  (A Magyarországi  Művészet  Története,  VI.  kötet.  Magyar  Művészet  1890–1919. 
Főszerkesztő: Aradi Nóra Szerkesztő: Németh Lajos, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 
151–155. o.
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és szükségszerűen saját értékhierarchiájukat képviselik, s így a szakmai alko-
tói testületekre és ezek intézményeire-szellemi életére, tehát önálló fejlődéssel 
rendelkező „saját közegére” marad az a szerep, amely a szakmai értékrendet-
hierarchiát teremti meg és mutatja fel56.
Ahogyan – Bata Imre szavaival: „a kritika az irodalom tudata”57 – az épí-

tészeti kultúrán,  az építészet  szellemi oldalán belül  csak az építészeti kritika 
töltheti be azt a szerepet, amelyet a szakmai értékrend és valóság szembesítése 
megkövetel.
Az említettekből azt szűrjük le tanulságként, hogy elsődlegesen a „saját kö-

zeg” fejlődése szempontjából, az építészeti kultúra  fejlesztése érdekében van 
szükség az értékek szembesítésére, felmutatására, a kritika a saját közegen belül 
érvényesül a  leghatékonyabban. Az építészeten belüli, a műfajon belüli  szak-
kritikával és annak fejlesztésével kell tehát témánkon belül kellő súllyal – tu-
dományos érvénnyel, körültekintéssel és a társadalom figyelmét a problémára 
irányítva – foglalkozni.

56 A társadalmi munkamegosztás keretei között a társadalmi-politikai értékrend érvényesülé-
sét a termelésben a társadalmi irányítás intézményekkel összeforrt szervezetei biztosítják; 
a szakmai-kvalitásbeli értékrendet az erre a célra  létrehozott  társadalmi-szakmai  testüle-
teknek, a termelési hierarchián kívülálló egyesületeknek-intézményeknek, az eleven szak-
mai közéletnek, az építészeti kultúra „saját közegét” fejleszteni képes szellemi életnek kell 
hasonló hatékonysággal képviselnie.

57 Bata  Imre  lényegre világitó megállapítása  a TIT az  „irodalom a  gyorsuló  időben”  című 
szabadegyetemi  sorozatának előadásán, a „Kritikusok a kritikáról” című kerekasztal-be-
szélgetés  második  alkalmával,  1980.  április  21-én  hangzott  el.  A beszélgetés  résztvevői 
Bata Imre, Béládi Miklós, Nagy Péter, Pándi Pál, és Szerdahelyi István voltak. Az anyag 
a „Jelenkor” című folyóiratban került közlésre –  itt  saját  feljegyzéseimből  idézem a gon-
dolatot. A két beszélgetés közül az első a kritika szellemi életben betöltött helyével és sze-
repével,  ideológiai kapcsolataival,  s  ezek valamint  tudomány és művészet  jellegével  fog-
lalkozott, A második  beszélgetés  a  szakmai  területeket,  az  irodalmon  belüli  kérdéseket, 
elsősorban a „többirányzatos irodalom – egyirányzatú kritika” ellentétpár elvi és gyakorlati 
problémáit boncolta. A vita sokoldalúan érintette a világnézeti elkötelezettség, egyes kér-
désekben a marxizmuson belüli különböző nézetek, az „irodalmi  irodalom”, a módszer, 
a művészi eszköztár, a műelemzés, az ízlés, az azonosulás és távoltartás elvi kérdéseit, azt is 
megállapítva, hogy az új alkotói hullámnak másféle kritikusi rajt kell magával hoznia (Nagy 
Péter), hiszen „minden nemzedéknek saját kritikusai vannak” (Béládi Miklós). Sajnálatos 
módon a beszélgetés végén egyes szélsőséges véleményből itt is kiderült, hogy az idősebb, 
a szerkesztést-kritikát kezében tartó, nagy rutinú nemzedék és a fiatalok új törekvései kö-
zött napjainkban éles  es  áthidalhatatlannak  tűnő „nemzedéki”  ellentét  feszül.  a nemze-
dékinek  látszó ellentétek mögött valóan ezen a  területen  is  fel  lehetne  tárni a  feszültség 
valóságos okait. (Lásd az „Élet és Irodalom” 1980. évi vitaanyagát a fiatal irodalom – fiatal 
írók problémáiról, „Továbbjutni (ha lehet)” címmel. A vita a június 14-i számmal indult, és 
tizenöt számban,  több mint három hónapig folyt. Vitazáró: Summa summarum. Élet és 
Irodalom. 1980/40. (október 4.)
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Az építészet „hatékonysága”, az építészet értékteremtő szerepe a tudomá-
nyos-technikai forradalom korában saját belső közegének fejlettségétől, új fo-
lyamataitól és összefüggéseitől éppúgy függ (sőt, talán ezektől függ nagyobb 
mértékben),  mint  a  termelési  folyamatok  szervezettségétől  minőségétől.  Ha 
a saját közeg – az építészeti kultúra, az építészeti szemlélet, az építészet szak-
mai világa – nem fejlődik kellően, valamelyik belső tényezője elmarad (például 
a kritika nem működik hatékonyan), úgy nem érvényesül megfelelően a jelen-
kori munkamegosztás hatásfoka, nem bontakozik ki a szükséges sokoldalúság-
gal a termelési hierarchia (alacsony szinten marad például a „csak építészeti” 
minőségi követelmények teljesítése, és az ehhez szükséges termelési fegyelem); 
nem érvényesül tehát megfelelő – lehetséges – szinten az a termelési hatékony-
ság, amely a tudományos-technikai forradalom érvényesülésének legfőbb kö-
vetelménye, végső soron tehát csökken a gazdasági-termelési folyamatok tár-
sadalmi  hatékonysága,  csökken  a  társadalmi  haladás  lendülete,  s  e folyamat 
visszahatva fékezi a gazdasági építőmunkát, sajátos elmerevedést idéz elő, s így 
a társadalmi fejlődés gátjává, akadályává válik, (Csak utalunk ezzel kapcsolat-
ban a találmányok hasznosításával kapcsolatos nehézségekre-vitákra; ezek mö-
gött azonban nem áll egységes szakmai szellemi közeg, itt nem beszélhetünk 
egy meghatározott szellemi háttér, „saját közeg” feladatairól úgy, ahogyan ez 
az  építészet  esetében  kézenfekvő.  Épp  ezért,  az  építészeti  kultúra  területen 
előbb  is  remélhetünk  átfogó  eredményt,  hiszen  itt  meghatározott  területen 
oszlik meg a fejlesztés felelőssége).
Összehasonlításként  idézhetjük Molnár  Ferenc megállapítását58.  „A kriti-

kának létfontosságú  szerepe van  abban, hogy  a nyilvánosság  előtt  képviselje 
a kultúra valódi  értékrendjét. Ez az értékrend nem „örök normákból” épül, 
de nem is relativizálhatóan megfoghatatlan; vannak szilárd pillérei, de együtt 
alakul, gazdagodik a társadalommal, kulturális felépítményünkkel. A marxista 
kritika maga is a demokratizmus ‘eszköze’: a megítélések sokszínűségében, vi-
táiban alakuló természete révén csakúgy, mint tudományos igénye, ‘igazságot 
kereső’,  s  az  igazságot  a  nép  érdekében  a  néppel megosztó  elkötelezettsége, 
s kötelezettsége okán.”

58 Molnár  Ferenc:  Társadalom-művészet-értékrend.  In:  Népszabadság.  1980.  novem-
ber 7. A cikk  többek között még azt mondja: „A kritikai  stílus  tisztasága  (…) a kritikusi 
mondanivaló hitelének  és bátorságának  is mértéke. Mindez  azonban  attól  is  függ, hogy 
a  kritikus,  a művet  bírálva,  egyúttal  annak  társadalmi  funkciójában  is  gondolkodik-e?” 
Ez  a követelmény nyilvánvalóan az  építészet  területén  is  igaz. Mint  ahogyan  az  is  tény: 
„A demoktratizmus ott kezdődik, ahol mindenki tudja és teszi a saját dolgát, ahol a munka-
kultúra, az érdek és a minőség igénye egységes követelményként érvényesül, ahol szabadság 
és fegyelem egymást segíti.”
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A kritika szerepén túl Molnár Ferenc megjelöli a művelődéspolitika felada-
tát is területünkön, a kritika érvényesülése, feladatainak betöltése érdekében: 
„A művelődéspolitika feladata elsősorban az, hogy létrehozza fönntartsa, irányítsa, 
ellenőrizze és a társadalom igényeinek megfelelően állandóan továbbfejlessze 
a kulturális élet mechanizmusát. ‘Illetékessége’ kettős felelősségből fakad: kedve-
ző lehetőségeket kell biztosítania, hogy a társadalom, a nép érdekének megfe-
lelően a valódi értékek felemelő-tudatosító élményt jelentsenek a százezreknek, 
és ugyanakkor az alkotómunka szabadságának kibontakozásához is.” (Uo.)
Molnár Ferenc szavain az építészeti kritika esetében is érdemes elgondol-

kodni. Említettük, hogy az építészet területén – mivel az építészet szélesebb 
körű tevékenység, mint a művészetek – a kritikának a belső szerepe, e „saját kö-
zeg” fejlesztő jellege közvetlen gazdasági-termelési hatással is jár, s nem csak, 
mint  a  kulturális  felépítmény  része  érvényesül hatása. Ez  is  jelzi  szerepének 
szükségességét, a vele szemben feltáruló társadalmi követelményeket. Molnár 
Ferenc gondolatai azonban más vonatkozásokra is figyelmeztetnek.
Az első, amire utal – az értékhierarchiák változásának, belső fejlődésének 

problémája – napjainkban különös erővel érvényesül. Építészeti szemléletünk-
ben válság  támadt és  szinte nemzedéki  ellentét  feszül;  a Modern Mozgalom 
fogalmával jelzett szemlélet és a „Posztmodern” szemlélet eklektizáló, „örök” 
értékeket, vagy jeleket, szemiotikai tartalmat előtérbe állító új áramlata egyre 
érzékelhetőbben ütközik. Az a sokk, ami az idősebb nemzedéket – a „szocreál” 
időszakban – érte, a fiatalabbakból nem csak hiányzik, hanem – épp az apák 
nemzedékével való szembefordulásként – egy hasonló igény, mint ami a dog-
matizmus ideológiájában torzítva jelentkezett, új hajtóerőt jelent számukra egy 
hasonló irány kialakítására, követésére.
Válságos,  változó korunkban élesen  jelentkezik  az  elmélet  ellentmondása 

s  előtérbe  lép  egy új  elmélet  iránti  igény. Ez  a  változás  szükségszerűen mé-
lyen – alapjaiban – érinti az építészeti kritikát is, hiszen épp az értékhierarchia 
kérdőjeleződik meg; ezt kell  tehát  felmutatni,  tisztázni, megtisztítani – vagy 
megújítani,  feltárni,  új  hierarchiaként,  összefüggéseiben  bemutatni.  Mindez 
a változó és állandó elemek viszonyára tereli a figyelmet, az alapok vizsgála-
tára késztet, s így az építészetelmélet és építészeti kritika szerves összefüggé-
sére is figyelmeztet (elég itt az építés-iparosítás alapvető folyamatának, például 
a könnyűszerkezetes építés sajátosságainak és a posztmodern törekvéseknek az 
ellentmondását megemlíteni egy új, az ellentmondást feloldó esztétikai rend-
szeren alapuló értékrend kialakítását követelő, parancsoló szükségszerűség ér-
zékeltetésére).
Molnár  Ferenc  tétele,  hogy  a marxista  kritika maga  is  a  demokratizmus 

eszköze, igaz az építészet területén is. Kimutattuk e sajátos és fontos összefüg-
gést a kritika elmaradottsága okainak elemzése során, egyúttal arra is utalva, 
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milyen nehézséget jelent az, hogy esetünkben, az építészeti kritika felelősségét 
átérezve, többnyire magánszemély, egyetlen kritikus áll szemben állami intéz-
ménnyel.
Minden kritika bizonyos mértékig kellemetlen  jelenség; különösen az a – 

Molnár Ferenc szavai szerint – szükségképpen „igazságot kereső”, tehát a té-
nyekhez nem a tudomásulvétel, hanem a „megértés” igényével közeledő kriti-
kai magatartás, még akkor is, ha intézmény áll szemben intézménnyel.
A demokratizmus  érvényesülése,  a  társadalmi  szerveinkben  érvényesülő 

sokoldalú fejlődés,  (az a  tény, hogy például  társadalmi  intézményeink műkö-
dése révén adott esetben a hierarchia viszonyok is feloldódnak vagy megfor-
dulhatnak: állami vezető egyesületi taggá válik, a munkamegosztás termelési 
rendszerében függésben  levő személy társadalmi  intézményben-egyesületben 
tölt be vezető szerepkört, stb.), a szakmai közélet kialakulása, megerősödése – 
kifejtettük már – e kritikai megközelítés feltétele, s így következő témánkhoz 
vezet át.
Épp ilyen lényeges azonban annak feltárása is, hogy a hiány betöltése kinek 

érdeke, és kinek nem érdeke? Fejlődésünk jelenlegi szakaszában – az intenzív 
fejlődés követelményének előtérbe állításával – nyilvánvalóan hatékonyabban, 
jobban érvényesülhet e társadalmi érdek (Molnár Ferenc szavaival „a nép érde-
ke”), mint az előző időszakban, az alapvető társadalmi átalakítás feladatainak 
elvégzése idején.
Amikor megállapítjuk,  hogy  az  építészeti  kritika  iránti  igény  valós  társa-

dalmi helyzetből fakad, s az a termelés egész szerkezetéből épp úgy követke-
zik, mint korunk szellemi életének, új problémáiból, akkor ismételten utalunk 
arra, hogy ez az építészeti kultúrán belüli  igény elsősorban az építészet saját 
közegének fejlesztését kell, hogy célozza, mert csak így válhat egyúttal az ér-
tékrend és a  tényleges  társadalmi  tevékenység  iránya egyeztetésének megbíz-
ható eszközévé,  a  társadalmi környezetre  irányuló anyagi-gazdasági  termelés 
hatékonyságának és értékszintjének emelőjévé. A csoportérdek mögött, a szak-
terület érdekei mögött  tehát ezesetben a  társadalom egészének érdeke, a  fel-
ismert  társadalmi  szükségszerűség  áll. Kutatómunkánk párhuzamos ágában, 
a „közvéleményformálás” területén végzett kutatási jelentés összefoglalásában 
(„Az  építészeti  kultúra, mint  társadalmi  szabályzó  rendszer”)  utaltunk  arra, 
hogy az építészeti kultúra kérdései iránt érzékelhetően megnőtt a társadalom 
intézményeinek „fogadókészsége”.59

59 Lásd dr. Dalányi László a MÉSZ egy e célra  szervezett, belső  rendezvényén elhangzott 
megállapítását „Az építészeti közvéleménytormálás” című tanulmánykötet 9. fejezetében: 
Az építészeti kultúra, mint szabályozórendszer. 9–10. o.
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Erősödik annak felismerése, hogy az építészeti kultúra végső soron olyan 
szabályozórendszer, amely a közoktatástól a közművelődésen át a termelőtevé-
kenység szellemi és fizikai műveleteiig, az életforma és környezet szinte min-
den területére kiterjedő módon nemcsak áthatja a munka és környezetkultúra 
egészét és annak elemeit – így magát az épített környezetet, az anyagi kultúra 
világát, az építészeti ízlést és igényszintet –, hanem meghatározóan alakítja is 
azt sajátos eszközeivel.
Napjainkban nemcsak megérettek a feltételek az építészeti kultúra fejlesz-

tésére vonatkozó feladataink betöltésére, hanem nyilvánvalóvá vált az is, hogy 
az építészeti kultúra, az építészeti szemlelet, s ezzel együtt a szakmai közélet, 
az építészképzés és az építészeti kritika fejlesztése nélkül, a tervezés, az építé-
szeti gondolkodásmód és  tevékenység eddigieknél  intenzívebb érvényesítése, 
és intenzívebb belső fejlődésének biztosítása nélkül nem lehet kellő szinten és 
hatékonysággal a gazdasági építőmunka feladatait ellátni.
Nem öncélú építészeti kérdéseket tűz napirendre tehát az építészeti kri-

tika fejlesztésére vonatkozó vizsgálódás, ha ennek keretei között például az 
építészet, mint művészet műfaji határainak, törvényeinek, korlátainak és le-
hetőségeinek belső szakmai jelentőségű kérdéseit, mint a fejlesztésbe tartozó 
témákat  is megjelöli. Az építészeti kultúra  részeként  funkcionáló építészeti 
kritika ugyanis  csak e kultúra  egészének  fejlődésével,  ennek keretei  között 
képes ellátni alapvető feladatát – az építészeti értékek társadalmi normaként 
történő felmutatását.

Az építészeti kritika a társadalom szellemi életében és intézményeiben; 
a kritika objektív és szubjektív feltételei

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk – már az előző fejezetben jellemzett hely-
zet és feladatok következtében is –, hogy az építészeti kritika és a belső szakmai 
bírálat szükségszerűen többszintű és többrétegű annak megfelelően, hogy sze-
repét hol és milyen formában, nyilvánosan, a társadalom egésze és rétegei felé, 
szakmai nyilvánossággal, a szakterület intézményei és az alkotók felé, vagy zárt-
körűen, a termelési-intézményi folyamatokon belül (előzetesen, az előkészítés 
stádiumában; döntést megelőzően, alternatívák elbírálásában, az eseményekkel 
egyidőben – a továbbformálás, a folyamatok korrigálása, alakítása érdekében, 
vagy utólag, a záró értékelés, a mérlegkészítés igényével) kell ellátnia. Mindezek 
a területek ugyanis szerves részei az építészeti kritikának, és különösen korunk 
termelési  folyamataiban (ahogyan már részleteztük) a kritika és bírálat egyes 
lépcsői nem szakíthatók szét, azoknak egységes rendszert kell alkotniuk az épí-
tészeti kultúra egészében. Más szóval: a kritikai élet megfelelő fejlettsége esetén 
nem fordulhat elő, hogy a zártkörű, intézményen belüli szakmai kritika – túl-
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zott függősége, az intézményi-termelési értékrend egyoldalú érdekképviselete 
következtében – nélkülözze az építészeti kultúra általános szempontjait, mint 
ahogyan  fordítva:  az  sem  fordulhat  elő,  hogy  a  társadalmi  szintű  nyilvános 
kritika a szakismeretek hiánya következtében egyszerűen ne érzékelje a művek 
által képviselt összetett determinációt és értékrendet, és pusztán romantikus 
megközelítéssel, a teljesség igényével csak részletszempontokat közvetítsen és 
részesítsen előnyben.
Ebből természetesen az is következik, hogy mindkét területen (a nyilvános 

kritika, és a zártkörű kritika fórumain is) szükséges a kritika teljes eszköztárá-
nak és szempontrendszerének felvonultatása és, hogy a kritika – szempontjait 
hiánytalanul felvetve – feltárhassa és elemezhesse mindazokat a determinánso-
kat, amelyek a műveket alakítják, az alkotás szellemi (esetleg kényszerítő erejű, 
a szellemi döntés lehetőségeit sorra kikapcsoló) tényezőit alkotják.
Építészeti kritikáról, mint az építészeti kultúra részéről ugyanis csak akkor 

beszélhetünk, ha az építészet értékhierarchiája teljességében érvényesül. Ezért 
idéztük tanulmányunk vezérfonalaként Bethlen Miklós gondolatát60. A kriti-
kai kép teljessége az összefüggések hiánytalan kifejtését és elemzését követeli 
meg. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden megfelelően kielégített 
követelményt, a rendben lévő összefüggéseket is tételesen fel kellene sorolni.) 
Az építészet területén is igaz azonban, hogy a kritikai, értékmérő észrevételek 
elmaradása vagy figyelemmel nem kísérése, esetleg elfojtása, lecsendesítése vé-
gül is hamis társadalmi képet eredményez, és a nem az  összefüggések teljessé-
géből kiinduló, nem a valós értékeket felmutató kritika által elfedett problémák 
következtében  – meg  nem  nevezve,  feltáratlanul  –  olyan  belső  feszültségek 
halmozódhatnak fel, amelyek ellene hatnak társadalmi céljainknak, elképzelé-
seinknek, csökkenthetik, megkérdőjelezhetik az elképzelt helyett más szinten 
megvalósuló és kibontakozó erőfeszítéseink hatását.
A kritika  minden  szintjén  és  minden  fórumán  érvényesülnie  kell  tehát 

a szakmai  közélet  értékőrző-értékfelmutató  tevékenységének,  vagyis  a  fejlett 
demokratizmus  természetes  jegyeként  az  építészeti  kritika  viszonylagos  füg-
getlenségének61.

60 Bethlen Miklós élete leírása magától. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. Magyar 
Remekírók (szöveggondozó, V. Windisch Éva), Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1980. 4–61. o.

 A bethlenszentmiklósi kastély  (1668-1673) építője, a későbbi erdélyi kancellár építészetet 
csak mellékesen, érdeklődésből  tanult; műve, önéletírása nem csak az öneszmélés  írásos 
példája, s mint ilyen a hazai építészeti-irodalom előképe, ősmintája, hanem a legmagasabb 
igényszint jelzője is – a szerény írás hitelét az épített mű zsenialitása erősiti.

61 Ennek eszközei például az intézményen, sőt az intézményrendszeren kívüli, attól független 
szakmai bírálók rendszeres bevonása, a bírálók intézmények közötti váltása – véleményük 
tiszteletben  tartása,  a  személyi  okokból,  voluntarista megnyilvánulásoktól  függő  „tabu” 
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Az intézményen belüli, s így zártkörű, de nyílt vita nem csak az építésze-
ti kritika érvényesülése  szempontjából hasznos, mert  lehetővé  teszi, hogy az 
építészeti kultúra átfogó érvei a termelési-gazdasági-technológiai stb. érvrend-
szerrel szemben elhangozzanak, megütközzenek, s így lehetővé teszi a későbbi 
építészeti bírálatot és elemzést is (hiszen a döntések sokoldalú megfontolás és 
mérlegelés alapján születtek), hanem egyúttal érvrendszert nyújt a döntéseket 
hozók számára is.
Az elmondottak alapján az építészeti kritika fejlesztése érdekében nem csu-

pán a sajtófórumok, tömegkommunikációs eszközök területén kell eredménye-
ket elérni, hanem legalább hasonló mértékben kell törődni az építészet ügyével 
foglalkozó intézményeink belső bírálati rendszerének (a bírálati rendszer sze-
mélyi-szervezeti feltételeinek, szempontjainak, hatáskörének) tovább fejleszté-
sével, gazdagításával is62.
Az építészeti kritika helyzetének tehát mindenekelőtt a szakmai életen belül 

kell megerősödnie, ez a feltétele annak, hogy az építészeti kritika az irodalmi, 
művészeti  kritikához  hasonlóan  a  szellemi  életben  betölthesse  szerepét.  Az 
építészeti kritika azonban ez esetben sem lesz csak a művészeti kritika megfele-
lője. Az építészet életmódot, életformát befolyásoló szerepe, gazdasági feladata, 
hatása és jelentősége, termelési-technológiai meghatározottsága következtében 
szükségszerűen éppúgy tartozik a szociológiai vizsgálatok, gazdasági elemzé-
sek vagy a technikával-technológiai fejlettséggel foglalkozó vizsgálódás terüle-
tére is, mint a művészeti-esztétikai szféra területére. Az építészeti kritika épp 
ezért komplex módon érvényesül, mint művészeti-esztétikai szintű, kulturális 
esemény; mint társadalmi-szociológiai jelenség; mint ökonómiai-technikai té-

témák érinthetetlenségének megszüntetése, tehát a csupán formális bírálat helyett az érdemi-
tartalmi bírálat állandó jelenlétének biztosítása.

62 Az intézményes belső bírálat jelentőségét korunk munkamegosztásában alapvetőnek tart-
juk, az ezzel kapcsolatos problémákat azonban itt tovább nem elemezzük, ez a kérdéskör 
inkább az alkotómunka  tervező vállalaton belüli kibontakoztatásának  témájához, az  irá-
nyítás minőségének és a kvalitás érvényesítésének intézményi fejlesztési-szervezéselméleti 
vizsgálataira tartozik, és a szakmai közélet fejlesztésének, értékrendszabályozó szerepének 
kérdéseihez is kapcsolódik.

 A független szakmai kritika áttételesen az intézmények belső kapcsolatrendszerére, érték-
rendjére is kihathat, az  irányítás részére egyes döntésekben az állásfoglalást megkönnyít-
heti, s ezért végül is a külső, de szakmai jellegű értékelő kritika e belső intézményes érték 
hierarchiával  összefügg. A független  szakmai  kritika  fejlődése  így  az  intézményrendszer 
belső változásait, alakulását hatásaival ösztönözheti, elősegítheti-formálhatja. Az építészeti 
kritika – a szakmai közéletre, a szocialista demokratizmus kibontakozására támaszkodva 
– ezért szerepét, jelentőségét napjainkban is megőrzi; a személyi jellegű, de a közélet ereje 
által igazolt építészeti kritika érvényesülése társadalom- és intézményfejlődésünk jelenlegi 
szakaszában így éppoly indokolt, mint a századfordulón, vagy az új építészetért vívott har-
cok idején.
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nyező; hiszen az építészet sokoldalú, és csak e sokoldalúságot figyelembe véve 
bírálható.
Mindezek alapján – lehet, hogy az építészet ügye iránt elfogultan, de, úgy 

gondoljuk, mégis megalapozottan – azt is állíthatjuk, hogy az építészeti kritika, 
mint komplex társadalmi kulturális  jelenség kibontakozása egyúttal  társadal-
mi fejlődésünknek is jelzőrendszere – mint ahogyan az volt építészetünk nagy 
fellendülése,  a  századforduló  idején  is.  A megváltozott  társadalmi-termelési 
viszonyok között azonban a századforduló viszonyai nem vetíthetők ki a mai 
összefüggések feltárására; a szocialista kultúra és termelési viszonyok szintjén, 
a tudományos-technikai forradalom kibontakozása idején, intézményfejleszté-
sünk  jelenlegi  helyzetében  az  építészeti  kritika  teljesen új  rendszerét  kell  ki-
építeni, hogy ennek megfelelően elfoglalhassa új helyét a társadalom szellemi 
életében.
A kritika objektív és szubjektív társadalmi feltételei között első helyen kell 

megemlítenünk – a lét és tudat viszonyának természetszerű követelményeként 
–, hogy az építészeti kritika fejlődésének első számú és legáltalánosabb feltétele 
az általános társadalmi és termelési viszonyokban, intézményekben, a szellemi 
életben érvényesülő folyamatos fejlődés, és ezen belül a szocialista demokratiz-
mus kibontakozása. Ezzel kapcsolatban már említettük, hogy napjainkban érik 
a társadalom és intézményei részéről a „fogadókészség” is, így a legfontosabb 
feltételről nem kell több szót ejtenünk.
A kritika  szűkebb,  szakmai  társadalmi  környezetbeli  feltételeiről  is  azt 

mondhatjuk el, hogy
▪  napjainkban már érzékelhető a gyakorlat fejlettségének az a szintje, ami-
kor a továbblépés feltétele a szellemi oldal fejlesztése;

▪  a  szellemi  oldal,  az  építészeti  kultúra  szintje  a  „saját  közeg” megfelelő 
érettségének problémáját veti fel; az építészeti kultúra belső összetevőinek 
fejlettsége, érettsége az építészeti kritika kibontakozásának egyik feltétele, 
hiszen az a szakmai közélet és az építészeti szemlélet pillérein alapul;

▪  a kritika lényeges feltétele, hogy megoldottnak legyen tekinthető az in-
tézmények és az alkotók közötti viszony, rendelkezésre álljanak az alko-
tás lehetőségei, az alkotómunka feltételei a tervezővállalatok rendszeré-
ben;63

63 Erre vonatkozóan – az előző jegyzetre is utalva – azokat a szervezéstudományi kutatásokat 
említem meg, amelyeket dr. Szabó László és munkatársai, Magyari-Beck István és Szabó 
Máténé folytattak. Lásd például általános kérdésekben dr. Szabó László: A kutatási nagy-
üzem szervezése. BME Mérnöki Továbbképző intézet jegyzete, Budapest, 1970.; Magyari 
Beck István: Alkotás, szakértő, társadalom. Gyorsuló Idő. Magvető Kiadó, Budapest, 1977.

 A tervezőirodákon belüli munka szervezési-szociológiai kérdéseivel szabó Máténé kutatá-
sai foglalkoztak.



 

198

▪  megfelelően kibontakozzon tehát a csoport-szerep és a személyes szere-
pek kettős jellege, megfelelő legyen a légkör tervezőintézményeinkben 
a (külső) kritika fogadására, és hasonlóképpen objektív, a befelé és kifelé 
irányuló kritika folytatására.

A szakmai intézményi életben más alkotói szervezetekhez, elsősorban a tu-
dományos kutatás  intézményeihez sokban hasonló, s  itt mégis azoktól eltérő 
módon – a kritika érvényesülésének lényeges akadálya az az irányítási-termelési 
szempontból szükséges hierarchia, amely államigazgatási rendként szükségsze-
rű intézményeink viszonyában; az államigazgatási renden túlmenően azonban 
(az érdekviszonyok függősége, a piramis-hálós öszszefüggésrend következté-
ben) ez a hivatali-intézményi hierarchia – érthetően – szellemi hierarchiaként 
is  érvényesíteni  törekszik  önmagát.  A szellemi  alkotómunka  szervezésének 
e sokoldalú, bonyolult problémaköre jól ismert éppúgy, mint a konklúzió: in-
tézményrendszerünk belső életében a kezdeményezések lefojtódásának, a hie-
rarchikus bezáródásnak a feloldására kell törekedni, ami ismét a társadalmi in-
tézmények és szervezetek (a társadalmi és szakmai egyesületek) belső életének 
rugalmas alakítására hívja fel a figyelmet.
Az említett tényezőkön múlik, hogy társadalmunkban milyen intézmények, 

szellemi erők képviselik és hogyan a társadalmi igényt, képesek-e annak helyes 
tükröztetésére, s hogy végül is kereteik között megvannak-e a társadalmi érde-
kek valós kifejeződésének tárgyi és személyi feltételei.
A fenti tényezők függvényében – e feltételek teljesülése, nyitott, pozitív ki-

bontakozása esetén – válnak jelentőssé az építészeti kritika  létének tárgyi, és 
személyi feltételei:

▪  a kritika fórumainak megfelelően kiépített hálózata és a rendelkezésére 
álló eszközök színvonala: egyrészt, az építészet intézményhálózatán be-
lül, mint jól kiépített és intenzíven funkcionáló belső bírálati rendszer, 
minden szükséges szinten és összefüggésben; másrészt, az intézményhá-
lózaton kívül, illetve a más jellegű, a sajtóhoz-tömegkommunikációhoz 
kapcsolódó  intézményrendszerben  (olyan  területeken,  mint  a  könyv-
kiadás,  szerkesztőségek,  folyóiratok  olyan  felszereltséggel, mint  fejlett 
fotó- és nyomtatástechnika, stb.);

▪  az építészeti kultúra felső szintjén képzett független, a kritikát hivatás-
szerűen gyakorló kritikusok léte, akik érvényt tudnak szerezni társadal-
mi elkötelezettségüknek, megbízatásuknak.

E feltételek fejlettsége biztosíthatja a gyors és szakszerű reagálást, az objek-
tív, színvonalas és kellően kimunkált független vélemény-nyilvánítást, azoknak 
a követelményeknek a teljesítését tehát, amelyek a  jól funkcionáló kritika  jel-
lemző vonásai.
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Kétségkívül igaz, hogy e feltételek megvalósulása nélkül is, ezt megelőzően 
is  létrejöhet magas színvonalú építészeti kritika,  jelentkezhet értéket  teremtő 
kritikusi teljesítmény, amely egyes személyek kiemelkedő képességeiből, áldo-
zatvállalásából fakad. A társadalom fejlődése azonban e téren sem lehet eset-
leges tényezők függvénye; a haladás útja a felismert  törvényszerűség tudatos 
kiteljesítése.

A kritika személyi feltételei; a kritikai tevékenység motivációi, 
a kritikus személyiségével szembeni elvárások

A kritikai  élet  feltételei  között  kiemelkedő  jelentőségűként  kell  elemeznünk 
a kritika személyi feltételeit. Mindenekelőtt: mi vezérli a kritikust, mi nyújthat 
számára motivációt, milyen képzettséget és magatartásmódot, helyzetet kíván 
a kritikai működés az építészet területén napjainkban?
A motiváció megértéséhez Kardos László  egy  1922-ben  írott  kijelentését 

szeretnénk  idézni:  „A kritikának  vannak  papjai,  ezeknek  véres  és  verejtékes 
gyönyörűség  az  ítéletmondás,  s  vannak  szélhámosai,  akiknek döntését  piros 
festék és kútvíz színe-zamata kelleti.”64

A kritikus személyiségével szemben támasztott erkölcsi alkalmasság olyan 
alapvető követelmény, amelyről többet nem kell mondanunk, legfeljebb hivat-
kozhatunk a Fülep Lajos-i példára, amelyet a történeti tárgyalás kapcsán emlí-
tettünk65. A kritikus személyiségével szemben támasztandó elvárások rendsze-
rére még úgyis visszatérünk.

64 Kardos László 1922-ben, a Debreceni Független Újságban írott sorait Havas Ervin idézi 
a Népszabadságban írott cikkében. H. E.: Irodalmi tájékozottságunk. Beszélgetés Kardos 
Lászlóval. (Népszabadság, 1980. május 1.). A beszélgetés során Kardos László megállapítja: 
„… a mű többnyire maga diktálja a kritikusnak az aktuális bírálói feladat aktuális módsze-
reit s a bírálat adekvát szempontjait.” Később:

 „Hogy egy-egy kritika hangja milyen mértékben hat szigorúnak, nyersnek vagy éppen tá-
madóan durvának, az a kortársi kritikák általános hangnemétől  is  függ. Olyan években, 
amikor a bírálók általában óvatosan, gyöngéden érintgetik a bírált mű hibáit, már a hűvö-
sebb hangnem is élesnek, kíméletlennek tetszik.” A módszer és hangnem kérdését itt nem 
elemezzük, Kardos László véleménye azonban e téren is figyelemre méltó.

65 Fülep művészetfilozófiáját, a művészet funkciójának általa történő értelmezését nem lehet 
itt  bemutatni,  az  építészet,  építészetelmélet, műkritika  számára  csak  a  végső  tanulságot 
érdemes felidézni, a közösséget szolgáló szándék nagy erkölcsi példáján, azt a magatartást, 
amely az ellenforradalom idején – belső emigráció bevonulva – vállalta az évtizedes meg-
próbáltatásokat, az elvei melletti kitartást, szabó Dezső nagy regényéről, a nacionalizmus 
eposzáról, „Az elsodort falu”-ról a Tanácsköztársaság alatt írta lesújtó bírálatát; az azonban 
végül csak az Ellenforradalom uralomra jutása után, a Nyugat 1919. decemberi számában 
jelenhetett meg. Fülep egyetlen szót sem változtatott; vállalta a kurzus szellemével ellenté-
tes kritikusi véleményét és véleménynyilvánításának következményeit.
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Sajátos motivációt  feltételez  tehát a kritikusi működés. Olyan motivációt, 
amelynek meglétét az építészeti kritika vonatkozásában is vizsgálnunk, keres-
nünk kell; az ugyanis nyilvánvaló, hogy a kritikusi működés bizonyos áldozat-
vállalással jár. Ismert Brúnó Zevi véleménye, aki fél a kritika írásától, mert ha 
ezt egy hetilapban írja, úgy „nyolcnaponként elveszti egy-egy barátját.”66

Más szempontból, történeti tényként jelezte ezt a problémát Jean Paulhan, 
századunk francia kritikusa és esszéistája: „A 19. század szívesen nevezte ma-
gát a kritika századának. Csakugyan végletesen foglalkozott – s utána a 20. szá-
zad egészen máig – a kritikával. S a kritikusokkal is: irányukban ugyanis vad 
és egymásnak ellenmondó véleményeket táplált; gyűlöletesnek, s ugyanakkor 
szükségesnek  találta  őket;  megvetette,  s  ugyanakkor  megsokasította  fajtáju-
kat.”67 A gondolat –  amelyet Bán Magda  idéz,  a kritika műfajáról  és  a kriti-
kus személyiségéről elmélkedve egy könyvismertetésében – rávilágít arra a fo-
lyamatra  is,  amit  a  tudományos-technikai  forradalom munkamegosztásának, 
a társadalmi  intézményrendszer  fejlődésének  problémái  kapcsán  említettem. 
De rávilágit arra a helyzetre is, amit Szentmihályi Szabó Péter szókimondób-
ban, s a mai helyzetre aktualizálva igy fejez ki: „Ki ne utálná saját kritikusait? 
Ki lenne elégedett bármilyen – mégoly’ objektív – kritikával is? Milyen dicséret 
az, amit ne lehetne még jobban fokozni? Mi, irodalmárok is jól ismerjük ezeket 
a gyötrő érzéseket…”68

66 Bruno Zevi ironikus tételét dr. Kubinszky Mihály idézte tanulmányom előzményére adott 
opponensi véleményében. Lásd: Az építészeti kritika elmélete. 3. kötet (1980) függelékének 
6. oldalán.

67 Lásd Bán Magda: A kritika művészete (Vlagyimir Laksin: A siker fiziológiája című művé-
nek recenziójaként Írott írásában (Élet és irodalom, 1979/37. [szeptember 15.] 11. o.), cikke 
nemcsak megerősíti Vámos Miklós véleményét (lásd a 12. jegyzetet is), más szempontból is 
figyelemre méltó. Az építészet számára is feltételezhetően érvényes, hogy: „A kritika - az 
interpretálás művészete – függvénye az alkotóművészetnek. (…) Jelentős kritikai mű csak 
jelentős mű nyomán keletkezhet.” Továbbá: „A kritikus egyénisége alapvetően meghatá-
rozza írásai szemléletét, vannak, akiket a művek belső esztétikai felépítése vonz. Mások az 
embert keresik, az írói portré felől közelítve meg az alkotásokat…”

68 Szentmihályi Szabó Péter: Hagyjuk abba a lövöldözést! Élet és Irodalom, 1979/39. (szept-
ember 29.), 12. o. Nemcsak az évszázadok óta kialakult etikai gyakorlatra utal; „az alkotó ne 
bonyolódjék vitába saját kritikusaival saját munkásságát illetően!” Azt is megállapítja, hogy: 
„a jogos önvédelem azonban arra késztetett jelentős alkotókat is, hogy vitába bonyolódja-
nak a bírálattal, ha az rosszindulatú, megtévesztő, valótlan dolgokat állító, dilettáns munka 
volt.”

 Hangsúlyozza:  „sosem  árt  a  kritika  felelősségéről  szólni”,  Kállai  Ferenc  intelmét  idézi: 
„a bírálattól sokszor életek, egzisztenciák függenek”, ez akkor is így van, ha a TV területén; 
„sokszor és jogosan bírált alkotók a kritikai visszhang ellenére munkálkodnak tovább, az 
elismerések és a díjak sem egészen a kritika függvényei.” A TV mellett valószínűleg építé-
szeti példákat is említhetnénk az utóbbiakra.
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Mi nyújthat ezzel a helyzettel szemben megfelelő motivácitót az építésze-
ti  kritikus  számára,  hogy  felvegye  a  tollat  és  vállalkozzon  arra  a  háládatlan 
szerepre, amely, ha nem is hóhér „tisztségével” jár (akinek családja is mindig 
viselte a megvetés terhét), de a legjobb esetben is legfeljebb csak az irodalmi 
kritikusok  szerepkörét  és megbecsültségét  nyújthatja. Az  irodalmár  számára 
azonban a kritika, az elemző tanulmány is egyértelműen irodalom; és a ran-
gos kritikus  többnyire  rangos  szerkesztő  is,  aki  a bírálatot  (felső helyzetből) 
többnyire már válogatásával  is gyakorolja  (a „Kritikusok a kritikáról”  fórum 
kapcsán említett, közmegbecsülésben részesülő, magas beosztású, tudományos 
minősítésű szerkesztők-kritikusok  jól érzékeltetik ezt az  irodalomban  termé-
szetszerű helyzetet). Az építészeti kritika azonban nehezebben társítható a ter-
vezőirodai vállalatvezetés szerepkörével, annak ellenére, hogy az intézményi-
termelési szervezet vezetőinek szükségképpen van ilyen jellegű – személyileg 
értékelő, tervbírálatirányító, stb. – kritikai szerepkörük is.
A probléma magjához közelebb kerülünk, ha a képzőművészet-iparművé-

szet kritikusgárdájának helyzetére tekintünk. Erre vonatkozóan elfogadhatjuk 
az irodalmár Szabó György véleményét, aki jó negyedévig – helyettesítésként 
– átmenetileg gyakorolta a képzőművészeti kritikus szerepkörét. Tapasztalatait 
összegezve, ezt  írja: „… a szűk körű szakmai  lap gárdáját  leszámítva, mind-
össze talán ha öt–nyolc állandó műítészt tarthatunk számon, a többi valahol 
eltűnt,  félrehúzódott,  s  legfeljebb tiszteletreméltó monográfiákat ereszt meg, 
persze a régmúltról. És: hol nevelődnek az újak? Hol mindenekelőtt magának 
a képzőművészek társulásának az igyekezete, hogy megfelelő (és független) ref-
lektáló gárdát biztosítson magának?” „… művészeti kritikánk ma csakugyan 
akadozva, majdhogynem szeszélyesen működik.” „Tudomásul kell vennünk…, 
hogy  a  kritika  éltető  közeg  nélkül  ugyanúgy  nem  bír  létezni, mint  bármely 
más  szellemi-alkotói  tevékenység:  hogy  rendszeres  és  kiterjedt munkálkodá-
sának személyi, sőt anyagi feltételei is vannak (főfoglalkozásban, hacsak nincs 
státusban valaki, belőle megélni nem  lehet);  és hogy valamiféle önfeláldozó, 
emberfölöttit követelő mentalitásra nem várhatunk… Más kérdés, hogy mű-
vészeti kritikát nálunk még a legjobb feltételek között is csak odaadással lehet 
és szabad csinálni; és aki akár csak egyszer is belekóstolt a  jelenkori művészet 
mérlegelésébe, az tudhatja, a legizgalmasabb (mégha a leginkább kockázatos) 
élethivatások egyike ez, és nemcsak ész, de szív dolga is.”69

A fenti – nem túl kedvező képet még ki kell egészíteni azzal, hogy az emlí-
tett öt–nyolc műkritikus közül a többség napilapoknál vagy máshol státusban 
lévő kritikus, művészeti szerkesztő, stb., tehát az irodalmároknál említettekhez 

69  Szabó György: Palackposta. Élet és Irodalom, 1980/24. (június 14.) 13. o.
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hasonló  (az építészeti kritika esetétől  tehát mindenképpen előnyösebb) hely-
zetben van.70

A művészettörténész  pálya  egyik  lehetséges  és  természetszerű  gyakorlási 
módja a műkritikusi, a jelenkori művészetet bíráló tevékenység. A műkritikával 
foglalkozó művészettörténészeknek emellett még független (és elvi védelmet 
is nyújtó) külön szakmai egyesülete is van a Magyar Képző- és Iparművészek 
Szövetsége művészeti  író szakosztályában. Olyan helyzet ez, amely eleve ter-
mészetszerűbbé teszi a műkritikus helyzetét a képző- és iparművészetben, mint 
az építészetben, ráadásul itt a tudományos technikai-forradalom és az új mun-
kamegosztás sem változtatta meg a művészek helyzetét, függetlenségét, tehát 
a kritikai  fórumokon magánszemély áll  szemben  továbbra  is magánszemély-
lyel. Ez pedig talán még a Szabó György által említett hivatási kockázatot sem 
növeli, sőt  lehet, hogy csökkenti. Elég, ha a régen gyakori álnév problémáját 
említem; ma kritikusaink  teljes nevüket,  vagy kezdőbetűiket használják,  szó 
sincs tehát már a régi rejtőzködő gyakorlatról71. Az építészeti kritika területén 
azonban nemcsak az álnév szokása tűnt el; a kritika is elmarad.
Végiggondolva az építészeti kritika szerepkörét, a kritika három jellegzetes 

területének megfelelően valószínűleg három kritikustípust is meg kell külön-
böztetnünk.
Az intézményen belüli szakmai kritikát csak szakmabeli, magasan képzett, 

elismert alkotó gyakorolhatja; akár az intézményen belüli, akár külső, attól füg-
getlen személy. Indokolt lenne e téren természetesen fokozott függetlenségre 
törekedni:  a  más  intézményből  meghívott  bíráló  függetlenebb,  könnyebben 
képviseli a szakmai-építészeti értékrendet, hiszen csak a kötelező udvariasság 

70  Ugyanabban a számban Vadas József – a francia műkritikát jellemezve – az önállóság gyö-
kereit keresve így sóhajt fel: „A kritikusok dolga – a nyílt frontok közepette – itt sem hálás 
feladat.” (V. J. párizsi levele: Kritikus szemmel. Lásd a 16. jegyzetben idézett Élet és iroda-
lom számot, 12.oldal). Megállapítja azt is: „Nem annyira a kritikusok ízlése különböző (az 
is, de ez már csak következmény), sokkal inkább a lapok pártállása, jobban mondva: poli-
tikai orientációja. A különböző nézetek nyilvánosan – ha nem is feltétlenül a nyilvánosság 
bevonásával – ütköznek össze. Ez a vitaszellem jellemző a kritikára is, amely már előzete-
sen válogat. Ahány lap, annyi nézőpont. Vagy majdnem annyi. A fejlett francia kritikai élet 
esetében érvényesül az általunk már említett sokközpontúság, decentralizáltság a sajtóélet 
fejlettsége, és természetesen – az ország anyagi és szellemi gazdagsága, egy sokszáz éves 
fejlettség hatása, belső lehetőségrendszere is.

71 Közismert,  hogy  Komor  Marcell  az  általa  szerkesztett  „Vállalkozók  Lapja”  számaiban 
Ezrey  álnéven  írta  kritikáit;  de  gyakran  álnéven  írtak mások,  még  Borbíró  (Bierbauer) 
Virgil is. Lásd például Timárné Szabó Júlia: A Tér és Forma című lap és a nemzetközi épí-
tészmozgalmak, a minimális lakás problémája című, a Magyar Építőművészek Szövetsége 
pályázatán díjat nyert, de csak részben publikált tanulmányát. A megjelent rész: Sz. J.: A tár-
sadalom építészi organizációja és a minimális lakás problémája a Tér és Forma című folyó-
irat (1928–1948) tükrében. A MÉSZ elméleti közleményei, 1. kötet. 1978. 124–141. o.
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és korrektség köti-feszélyezi, és kevésbé a munkahelyi-intézményi összefüggé-
sek bonyolult rendszere. Szükségszerű, bár kevésbé szerencsés a hierarchia lán-
colatban alá-fölérendelt viszonyban álló bírálók bevonása; az alkotót az ilyen 
bírálat jobban terheli.
A szakmai  területhez  tartozó  fórumok  (szaksajtó,  egyesületi  bírálat,  stb.) 

hasonló módon igényt támasztanak arra, hogy a bíráló a szakterületen benn-
fentes,  megbecsült,  hozzáértő  és  független  személy  legyen.  Hazai  gyakorla-
tunkban – mint említettük – kialakult alkotó építészek bevonása is a szaksajtó 
bírálatába. (Ez a bírálat gyakran azon az ismertető-elemző szinten marad, mint 
a Képző- és Iparművészeti Szövetség szakbírálati rendszere, ahol a lektoron kí-
vül alkalomszerűen felkért művészek bírálják a műveket, végül is a kölcsönös-
ség által befolyásolt alapon. A művészeti bírálati rendszernél a tiszteletdíjat is 
a zsűri állapítja meg, s ez okoz bizonyos feszültséget, de a bíráló szerepét is fon-
tosabbá teszi. Művészeti lapokban művészek bírálatot ritkán írnak egymásról.)
A bemutatást, az értékelést azonban a mi esetünkben az alkotó építészek 

véleménye  jól  szolgálhatja,  ezért  ezt  a megoldást  távolról  sem  tartjuk  olyan 
hátrányosnak, mint ahogyan azt többnyire aposztrofálják72.
Kritikai tevékenység a szaksajtó szerkesztői, válogató tevékenysége is – ez, 

mint negatív kritika a Magyar Építőművészet esetében elismerten magas szín-
vonalú; az is kétségtelen viszont, hogy közölni csak valóban megépített épüle-
tet, megírt kritikai cikket lehet.
Az említetteken túl a szaksajtóban írandó kritikára, vagy az egyesületi bí-

rálat művelésére ma társadalmi gyökerű motivációs tényezőket nem találunk; 
a kritikai tevékenység pangásának a személyes motivációk hiánya az egyik köz-
vetlen oka.
A nem  szakmai  területhez  tartozó  sajtó  és  egyéb  fórumok  (így  a  tömeg-

kommunikációs eszközök) szerkesztőségeiben az építészeti kritikát többnyire 
hozzáértéssel, de nem építészképzettséggel művelik. Ez a jelen helyzetben ter-
mészetszerű, az építészet ügyével, részben a műkritikával foglalkozó említett 
művészeti írók, és az urbanisztikai kérdésekkel, építőiparral foglalkozó szakúj-
ságírók foglalkoznak. Mellettük néhány építész képzettségű, fiatal újságíró is 
tevékenykedik e területen, akik azonban nem az építészet-kritikát választották 
főterületüknek. Főállásban csak a Televízió alkalmaz építész-szerkesztőt, ami 
a Televízió kiemelt szerepkörében természetes.

72 Itt kell megemlítenünk a hazai építészeti kritika szinte egyetlen jelentős aktív művelőjét: 
dr. Kubinszky Mihály  számára  az  építésügyön  (és  a  tervezővállalatokon) való kívülállás, 
és az egyetemi, illetve akadémiai háttér könnyíti meg – személyi adottságain, kritikafelfo-
gásán és korrekt magatartásmódján túl – a kritikusi tevékenység művelését. (A társadalmi 
motiváció itt is csak áttételes: a több, mint másfél évtizedes tevékenység tudomásunk sze-
rint társadalmi-állami- elismerésben eddig nem részesült.) 
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A nem szaksajtó területén szükségszerűen előtérbe kerülnek a nem-építé-
szi adottságok, képességek; az íráskészség, többoldalú érdeklődés és probléma 
érzékenység,  riporteri hajlam. Ezen a  területen egyes magas  szakmai  igényű 
megnyilvánulások mellett (a többnyire felkérésre írt egyes cikkek esetétől elte-
kintve) jelenlegi hazai viszonyaink között talán nem is indokolt állandó építé-
szet-kritikusi jelenlét: ez a tény azonban már önmagában akadálya annak, hogy 
a nem szaksajtó az építészeti kritika fő megnyilvánulási területévé váljék.
A motiváció oldaláról vizsgálva tehát a nem szaksajtót, azok esetében, akik 

az építészhivatás oldaláról közelítenek a sajtóhoz, többnyire a sajtó lehetőségei-
hez való vonzódás, hajlam jelenti a motivációt, s ez szinte soha nem kritikai in-
díttatású. Az ezen a területen dolgozó nem szakmabeliek viszont inkább a tájé-
koztatásra, az ismeretterjesztésre vállalkoznak, s csak ritkán bírálatra. E bírálat 
azonban többnyire ilyenkor sem elmélyült, gyakran csak közhelyszerű, vagy ér-
zelmi alapú, amely mögül sokszor hiányzik a megalapozott érvrendszer. Meg-
ítélésünk szerint azonban olyan követelményrendszert, mint amit a szaksajtó 
építészkritikusaival szemben támasztanunk kell, a nem szaksajtó képviselőivel 
szemben nem is támaszthatunk. Munkaterületükön nem is ez a feladatuk: az 
építészet népszerűsítése, a tájékoztatás, a közvetítés tevékenységük lényege, és 
nem a saját-közeg, a szakmai szemlélet elmélyítése, művelése73.
Milyen legyen tehát az építészkritikus, milyen vonásokkal, személyiségekkel 

kell rendelkeznie, ha a szaksajtóban és alkalmakként más területen is az építé-
szeti kultúra értékrendszerét kívánja a művekkel szembesíteni, s az értékhierar-
chia alapján kell jelenkori tevékenységünk mérlegét elkészítenie?
Az esetünkben is nyilvánvaló, hogy a kritikusnak világnézetileg tisztánlá-

tó, a társadalom iránt mélyen elkötelezett, magas felelősségszintű személynek 
kell lennie, aki képzettségében is felkészült az építészeti tevékenység értésére, 
átfogására, bírálatára. Épp ezért alig lehet más képzettségű, mint építész: más 
alapról az építészet napjainkban többé már nem bírálható. E mellett szól, hogy 
az  alkotói  kérdésekre minden vonatkozásban  érzékenynek kell  lennie;  az  al-
kotás szempontjait, folyamatait nem csak értenie kell, hanem hasonló szinten 
– legalább egyes esetekben, vagy pályaindulásnál – művelnie is kell ugyanazt; 

73 Az ő esetükben kialakítandó motivációrendszer ezért szükségszerűen eltér az építészetkri-
tikai célkitűzésektől: az építészet szeretetét, az építészeti kultúra elmélyítését, intenzívebb 
szakmai kapcsolatok rendszerét, az irányító és szakmai szervek részéről jó és színvonalas 
tájékoztatást, a közvetlen tapasztalatok fejlesztő hatását (például tanulmányutak, témapá-
lyázatok, stb. szervezését) kell e terület fejlesztése érdekében szorgalmazni, és kevésbé kez-
dő szakemberek beállítását e területre. Lásd eredeti tanulmányom közvetlen hasznosítást 
célzó részében („Az építészeti kritika fejlesztésének lehetőségei”) a pályázatok, nívódíjak, 
évi jutalmak, kritikai nagydíj alapítására, és a kiadói lehetőségek bővítésére, tanulmányutak 
szervezésére, stb. vonatkozó javaslatokat.
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intelligenciájában, áttekintésében az alkotóval legalább is egyenrangúnak kell 
lennie, és hasonló, vagy mélyebb műveltségtartalommal kell rendelkeznie. Ön-
magának is alkotói karakterű, érett ítéletű építésznek (és csak egészen kivételes 
esetben: esetleg művészettörténésznek, ipari formatervezőnek vagy más szak-
ma művelőjének) kell lennie; olyannak ráadásul, aki erkölcsileg, morálisan tisz-
ta,  gondolatrendszerében  nyitott,  alkalmazkodó  és  befogadóképes,  aki  tehát 
rugalmasan és sokoldalúan (és természetesen íráskészséggel megáldva) reagál 
a mű problémáira.
A tényleges függetlenség mellett a szellemi függetlenségnek azt az igényét 

már nem is említjük, ami egy kritikust valóban jelentőssé tehet; hiszen a kriti-
kát csak három szinten lehet (és szabad) művelni, másképpen nem: jól, jobban 
és mégjobban. Közepes kritikus és közepes kritika csak egy esetleges lemara-
dás következménye, jelzője lehet, hiszen a jellegtelen megnyilvánulás minden 
esetben többet árt, mint használ.
Mindez a kritika esetében nem maximalizmus, hanem követelmény; a kriti-

kus sem az irodalomban, sem a zenében, s így az építészetben sem lehet kevés-
bé értő, és nagyságrendben kisebb kvalitású, mint az alkotó vagy interpretáló 
művész.  A maguk  után  nyomot  hagyó  kritikusok  –  a  művészet  ügyét  jól 
szolgálók  –  kvalitásukban,  tehetségükben  a  szellemi  élet  kimagasló  alkotói 
voltak. Épp ezért kritikusokat nem lehet képezni; erre a hivatásterületre csak 
a tehetség alapján történő kiválasztódás során vezet az út.
Az általunk említett kritériumok, elvárások a kritikus személyiségével szem-

ben talán túlzott követelménynek hatnak. Ha azonban a történeti áttekintés ta-
nulságait átgondoljuk, vagy sorra vesszük a kritika nemzetközileg ismert (pél-
dául angol, német, vagy olasz nyelvterületen működő) művelőit, egyértelművé 
válik, hogy nem túloztunk az igényszint jelzésével. Elegendő talán összevetni 
az áltlunk mondottakat, amelyek a tömegtájékoztatás, a kapcsolatteremtés vo-
natkozásában a „megbízhatóság és szavahihetőség”, illetve a jó kommunikátor 
iránti további követelményekként napjainkban megfogalmaztak.74

74 „Az  építészeti  közvéleményformálás”  című  kutatási  tanulmánykötetünkben  dr.  Szirmai 
János Az elektronikus tömegkommunikációs eszközök szerepe és megnyilatkozásai című 
fejezetben kifejti  a PR  (public  relations)  fogalmát,  és –  többek között – dr. Marinovich 
Endrének  „A kapcsolatteremtés  művészete”  című  előadását  idézi.  (Lásd  Magyar 
Reklámszövetség Tájékoztató, 1980/10. 5. o., dr. Nyárádi Bertalan közlésében.) E szerint 
a jó  PR  tevékenységhez  –  a  kritika  feltétlenül  ilyen,  közönségkapcsolaton  alapuló  tevé-
kenység –  fontos:  a megfelelő  szakmai  képzettség,  a  kommunikációs  technika  ismerete, 
az együttműködési készség, argumentációs készség, amelynek során figyelembe kell venni 
a partner érdekeit is, a nyíltság és őszinteség, rugalmasság, szerénység és felelősségérzet.” 
A kritikusi szerénység természetesen más egy kezdő, és más olyan nemzetközi jelentőségű 
személyiségek esetében, mint Bruno Zevi, vagy Charles Jencks; a szavahihetőséget azon-
ban még ilyen esetekben is csökkenti, a nyíltságot és őszinteséget, felelősségérzetet megkér-
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A megbízhatóság és szavahihetőség a kritikus esetében még jelentősebb kö-
vetelmény, mint a tájékoztató csatornák esetében; hiszen a kritikus nem csak 
tájékoztat,  hanem  (a  társadalom,  az  olvasóközönség  jelképes  megbízásából, 
egyetértésével) bírál, ítél, mérlegel; értékrendet szembesít és közvetít, s így ter-
mészetes, hogy önmagának is az emberi-társadalmi értékrendek szempontjából 
(az igazságérték, etikai érték és esztétikai érték szempontjából egyaránt) vitat-
hatatlanul  értéket  érvényesítőnek –  erre képességekkel  rendelkezőnek,  alkal-
masnak, felkészültnek és feltételek nélkül elfogadhatónak, tisztának, kipróbált-
nak, megbízhatónak – kell lennie.
Következik ez abból is, amit a saját közeg fejlesztésének feladata, a „tanítók 

tanítása” támaszt a kritikussal szemben. Ez a saját közeg által meghatározott 
feladat  szabja meg  az  elvárások  színvonalát.  A kritikus  a  szakma,  a hivatás, 
a műfaji  saját  közeg  elvárásaival  szembesít,  e  saját  közeg  adott  legfejlettebb 
szintjének elvárásait képviseli, és méri össze a mű igényszintjével; az adott tár-
sadalmi  szinten  felmutatható  értékrendet  (tehát:  az  érték  fogalmából  követ-
kezően, a társadalmi szinten egyáltalán lehetséges legmagasabb szintet), méri 
össze  a műben megjelenő  értékrenddel,  az  alkotó  által  képviselt  értékszint-
tel,  a  térbeli-formai--gondolati-technikai  jellegében  megvalósított,  kvalitást 
tükröző--kisugárzó mű minőségével.
Még ezt a rendkívül súlyos feladatot is tovább nehezíti, hogy a kritikusnak 

nem csak a meglevő értéket, hanem a nóvumot,  az új  értéket kell valójában 
felismernie. Rendkívül  érzékenyen  fejti  ki  ezt  a  problémát Héra Zoltán  egy 
naplójegyzetében, ahol arra utal: „A kritikus (…) tudja, hogy amiről véleményt 
kell mondania, mint valóban új műről és irodalomról, az nem az ismert valóság 
ilyen vagy olyan ábrázolása, hanem a változásoknak, igen nagy részben az embe-
ri sors születőben levő új elemeinek az eleven képe.” „Az igazán új mű mindig új minő-
ségű probléma is. Olyan szerkezetű, hogy az éppen meglévő fogalomrendsze-
rek segítségével – csupán azokéval – a mibenlétét lehetetlen fölfogni. Az ilyen 
módszerű megítélés csak a régi fogalomvilág rávetítése lenne az újra. A valóság 

dőjelezi, ha úgy tűnik, hogy a kritikus túlzottan saját személyiségét tolja előtérbe; a témát 
ugródeszkának  használja  fel  saját  elismertségének  „megerősítésére”,  stb. Dr. Kubinszky 
Mihály ezen kívül jelzi – a 14. jegyzetben már hivatkozott opponensi véleményében – az 
irónia veszélyét is, mint olyan tényezőt, amely a kritikát indokolatlanul sértővé teszi. A kö-
telező szerénység, szellemesség – és a szellemi divattá vált irónia elkerülése – esetünkben 
együttesen jelentkező, s együtt nem is túl könnyen kielégíthető követelmények, az etikai 
követelmények sorát, és a kritika napjainkban sokszor említett „etikai nyomorúságának” 
problémáit e helyen már nem is említem. A „megbízhatóság és szavahihetőség” követelmé-
nyét Szirmai János egy szerzőhármas, Farkas Katalin – Hann Endre – Vágó Judit tömeg-
kommunikációt vizsgáló tanulmányából idézi (lásd Sz. J. tanulmánya 6. és 18. oldalát); F. 
K. – H. E. – V. J.: A rádió társadalmi megítélése. Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 
Tanulmányok, beszámolók, jelentések. 1979/13.
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minőségnek az elfedéséhez vezetne, nem pedig a feltárásához.” Továbbá: „Az 
illő igéket – és persze főneveket – itt csak azok találhatják meg, akiknek az élete 
és az egyénisége olyan, hogy maguk is hevesen – az öröm vagy a fájdalom he-
vével – érzékelnek mindent, amiben azok az új elemek születnek, bontakoznak. 
A kritikus,  akiről  én képzelgek,  tudja  ezekről  az új  elemekről mindazt,  amit 
teoretikusan meg lehet róluk tudni.”75

Az itt felvázolt kép természetesen nem minden műnél és nem minden kritika 
esetében érvényesül – magát a kritikusi működést sem mindig jellemzi, hiszen 
a kritika típusait, illetve feladatrétegeit már felvázoltuk, és jeleztük, hogy az épí-
tészeti kritika is különböző szinteken és céllal jelenik meg, s így nyilvánvalóan 
más  feladatú-szintű  a nagyközönség  tájékoztatására  szánt,  sajtóban megjelent 
kritika, mint a bennfentesek, értők előtt elhangzó, s így szükségszerűen a teljes 
érvrendszerre és értékhivatkozásra épülő szakmai elemző kritika esetében.
Nem akarom azt állítani, hogy minden műnek a mű teljes értelmében újnak 

kell lennie, gondolati értékeiben addig nem voltnak, s így a kritikának és kri-
tikusnak is a Héra által jellemzett ideálszintre kell emelkednie; az értékelhető, 
s így kritikára váró művekben azonban mindezek csiráinak valamilyen  szin-
ten jelen kell lennie; a rutinszerű alkotáson túl a műnek, megoldott feladatnak 
a szakmai kvalitás felismerhető és így kimutatható jegyeivel kell rendelkeznie, 
a saját közeg talajáról végül is bírálhatónak, bírálat-állónak kell lennie. Ez a fel-
tétel azonban már túlvezet a kritikus személyiségén; ez már a művel szemben 
támasztott követelmény, a kritikai követelmények egyike.

75 Héra  Zoltán;  Képzelgések  a  kritikusról.  Népszabadság,  1980/258.  (november  2.).  Héra 
Zoltán az értékfelismerő kritikusról ír, „aki ismeri kritkusi szakmaját, illetve hivatásának 
az  eredetét,  és  levonta  abból mindazokat  a következtetéseket,  amelyeket napjainkra  illet 
is  levonni.  Számot  vetett  azzal,  hogy  azoktól  az  ókori  ősértelmiségiektől  származik  ő, 
akiket  hajdan  a  jelek  és  a  jelképrendszerek  őrzésével  és  áthagyományozásával  bíztak 
meg.”  „Észreveszi,  hogy  az  irodalomban mindig  kapcsolódás  van,  a  legújabb  esztétikai 
eredmények is átszövődnek a múlttal. A mindenkori alkotás mint alkotás törekszik egységre 
minden addig alkotottal…” „Fel fogja fedezni a vonatkozásoknak azt az egyszeri-egyedi 
világát, amellyel az igazi mű szolgál, és mentes lesz így a cseltől meg az alakoskodástól is; 
nem fogja nem igazinak mondani azt, ami igazi, csak azért, hogy valamilyen művészeten 
kívüli szempontnak, csoportérdeknek – vagy valami hasonlónak – eleget tegyen.” „Mivel 
ő maga is annyira telített – nem csupán eszmékkel és nem is csak eszményekkel, hanem 
magával az élettel (és tud mit kezdeni ezzel a telítettséggel éppen az említett ráismerés és 
elemzés, tudatosítás folyamatában), nem lesz érdeke, hogy elrejtse, letagadja vagy kisebbítse 
bárki érdemesnek az érdemeit. Nem lesz kéznél azok számára, akiket a meg nem alapozott, 
igazi művekkel alá nem támasztott becsvágy hajt. (…) De kéznél lesz azoknak, akik valódi 
művekben  fejezik ki  eréllyel  és  igazsággal  a dolgok bennük keletkezett új  rendjét, olyan 
kompozíciókban, amelyekkel a közönséges, az új rálátás képességeit nélkülöző kritika nem 
tud mit kezdeni, ez az értékfelismerés így lesz egyben értékerősités”.
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A kritikus személyiségével kapcsolatban állításainkat már csak egy hivatko-
zással kivánjuk megerősíteni. Frank János Rózsa Gyula összegyűjtött kritikai 
munkáit jellemezve, a kritikus személyiségjegyeiről is ír, és itt az előzőhöz ha-
sonlóan  fogalmaz. Megállapítja,  hogy  a  kritikust:  „izgalomba hozza minden 
olyan jelenség, amely eredményt ígér, vagy tehet semmissé.”76 Ez talán végül is 
az az igazi motiváció, amely az igazi kritikust feladata teljesítésére űzi, sarkallja. 
Az értékek ismeretéből, az értékekkel való azonosulásból eredő kötelezettség, 
amelyet úgy is fogalmazhatunk, hogy az írástudók felelőssége. Ez a felelősség 
az, amely a kritikus személyiségét szükségszerűen a  legmélyebben kell, hogy 
áthassa; ez az a személyiségjegy, amelynek meglététől el nem tekinthetünk.
Ez a felelősség természetesen nem érdekcsoportok, klikkek, vagy bármilyen 

partikularitás  iránti  felelősség,  hanem  a  társadalom  egésze  iránti  felelősség, 
a „totum”, a  totalitás  iránti elkötelezettség.  így nyilvánvalóan nemcsak köve-
telmény és belső vonás, hanem súlyos teher, ellentétek, támadások forrása is; 
a tántoríthatatlanság azonban – nem valamiféle hősi pátosz pózában, retorikus 
köntösben, túljátszott szerepben, hanem korunk nyelven, őszintén, áldozatvál-
lalóan, magától értetődően – az építészeti kritikus személyiségében is szüksé-
ges erény, belső kötelezettség.

Gyakorlati igények és követelmények

Ha a kritika mibenlétének, szerepének, feladatainak és feltételeinek vizsgálata 
kapcsán  végül  is  arra  kívánunk  feleletet  adni, milyen  is  legyen  ezekután  az 
építészeti kritika, úgy mielőtt tartalmában, típusaiban, elemző módszereiben, 
kiinduló rendszerében és értékrendjében, tehát mélyebben rejlő sajátosságaiban 
vizsgálnánk az építészeti kritikát, indokolt előbb összefoglalnunk azokat a sa-
játosságokat, amelyek az építészeti kritika összefüggésrendszerének felvázolása 
nélkül is, mint gyakorlati követelmények nyilvánvalók, s amelyeket így a kriti-
kus személyiségjegyeivel együtt kell még felvázolnunk.
Nem kívánunk  itt  természetesen mindazokra a vonásokra, sajátosságokra 

visszatérni, amelyek abból következnek, hogy az építészeti kritika kapcsolódik 
a művészetkritika egészébe, valamilyen formában része a művészeti életnek és 
közéletnek  is. Ide tartoznak tehát azok az  igények, követelmények, elvárások 
és jellemzések is, amelyeket kifejtettem. Itt csak azokat a követelményeket em-
lítem fel, amelyek általában a kritika minden szintjén érvényesek, s így, mint 
általánosítható követelmények akár  tartalmi  igényként, akár formai vonatko-
zásban egyaránt felvethetők.

76 Frank János: Tanulságok galériája. Élet és irodalom. 1980/28. (július 12.), 12-13. o.
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Tartalmi  vonatkozásban  az  építészeti  kritikától  minden  szinten  elvár- 
ható, hogy:

▪  az össztársadalmi érdek talajáról bíráljon,
▪  reális  követelményeket  vessen  fel,  mérlegelje  az  igények  és  elvárások 
melett az adottságokés lehetőségek sorát is,

▪  objektív értékrend alapján álljon, mutasson rá az értékekre és azok hiá-
nyára is,

▪  lényegre törő, érdemi és átfogó, végül
▪  építészeti igényű és alapú legyen;
▪  vagyis különböztesse meg az építőipari, építtetői, tervezői, irányítói te-
rületek összefüggéseit és észrevételeit a valóban illetékesek felé csopor-
tosítsa.

A magasabb szintű, szakmai jellegű építészeti kritikától ezeken túl meg el-
várható, hogy:

▪  a  saját közeget  fejlesztő módon, gondolatébresztőén  foglalkozzon  tár-
gyával,

▪  elemző legyen, de összegezzen is,
▪  szolgálja az értékrend alakításával a szakmai közéletet,
▪  orientáljon minden szinten, töltse be az iránytű szerepét az irányítás szá-
mára is,

▪  érzékeny legyen az új vonásokra és értékekre, tárja fel azokat, állítsa ref-
lektorfénybe, és

▪  ne titkolja el az ellentmondásokat sem.
A kritika iránti követelmények között meg kell említenünk azokat az igénye-

ket is, amelyek a kritikának formai vonatkozásban feltételei. Vagyis, hogy a kritika
▪  friss és aktuális legyen, lehetőleg gyorsan, de mindenképpen a megfelelő 
időben reagáljon;

▪  etikailag korrekt legyen; ne sértsen, ne személyeskedjen és természete-
sen ne legyen részrehajló,

▪  jól  dokumentáljon,  tájékoztasson  és  értékeljen, meggyőzően  és  érthe-
tően érveljen, igazodva az adott kommunikációs szint sajátosságaihoz, 
lehetőségeihez.

A fentiekből is következik a kritika függetlensége (de nem elkötelezetlensége) 
iránti természetszerű igény, és a követelményeknek az a sora, amelyet a kritika 
fórumaival kapcsolatosan támaszthatunk. Ilyenek (a sajtó területén):

▪  a kritika szervezett, jól súlyozott, következetes jelentkezése, a megfelelő 
szerkesztés;

▪  a szükséges bemutatóeszközök megfelelő minősége, esztétikus végter-
méket eredményező sajtótechnika (amely jellegében sokféle, igényessé-
gében, a műgond kérdésében azonban csak magas szintű lehet);
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▪  gyors átfutási idő és reagálás, megfelelő rendszerességű megjelenés;
▪  ahol lehetséges, jó minőségű vizuális érzékeltetés.
A kritika további vonásai, sajátosságai többnyire túlemelkednek e gyakorlati 

jellegű követelményeken – amelyek mögött természetesen megfelelő érdekelt-
ségi rendszernek, intézményi-szervezeti kereteknek és pénzügyi feltételeknek is 
kell állniuk – és csak egy elméleti rendszer összefüggéseiben fejthetők ki.

III. Az építészeti kritika rendszere

A kritikai megközelítés jellege, nézőpontjai

Kritikai elemzés alá vonni csak olyan művet lehet és érdemes, amely az építé-
szet szintjére érett; az építészet olyan, megjelenésbeli értékeket is felmutató vi-
lágába tartozik, ahol az emberi viszonylatok társadalmi értékű-jellegű formák 
és térbeli gondolatok tükrében jelentkeznek; olyan építészeti mű tehát, amely 
bírálható-elemezhető, mert hibákkal és értékekkel egyaránt rendelkezik, érték-
rendet, emberi igényszintet képvisel és testesít meg, a rutinjellegű tevékenység 
reproduktív gyakorlatán túl legalább egyes vonásaiban-jellegében átlagon felü-
lit, sajátos jegyet-értéket, kvalitást mutat.
Nincs  értelme  nyilvánosság  elé  emelni  olyan  építményeket-épületeket,  ahol 

a szakmai megoldások hiányosságainak felsorolása szakvéleményre, és nem kriti-
kára tartozik, ahol a társadalmi elvárások egyéni-tervezői oldalról és a társadalmi 
cél oldaláról egyaránt teljesítetlenek maradtak, ahol tehát nem alkotással, alkotó-
munka (jól vagy kevésbé jól sikerült) eredményével, hanem csupán eszközök és 
elemek bizonytalan, koncepciót és szakmai értéket nélkülöző átvételéről, másodla-
gos alkalmazásáról van szó; ahol tehát a technikai létesítmény, vagy termék a hasz-
nálati értéken túl nem emelkedik másféle társadalmi érték valamilyen szintjére.
Nem zárhatunk ki viszont a kritikában részesítés alól semmilyen építményt, 

épületet, berendezési  elemet,  tárgyat vagy  akár mérnöki  létesítményt  csupán 
használati célja, technológiája vagy kis méretei alapján. Erre már Frank Lloyd 
Wright utalt: „Az egyéniség kicsiben is nagy lehet, vagy kicsi lehet a nagyban 
is.77 „Az építészeti értékrendben a használati célnak, méretnek vagy tárgytípus-
ba tartozásnak önmagában nincs jelentősége.
Nem tehetünk ott sem különbséget, hogy az építészeti kritika tárgya önkifej-

tésre eleve alkalmat nyújtó, az „esztétikai szinthez” tartozó egyedi jelenség, vagy 
sorozatgyártásban létrejött, a társadalmi termelési szinthez tartozó tömeges ter-
mék. Csak azt tartjuk szükségesnek, hogy e művi világ elemei (bármely eleme) 

77 Frank Lloyd Wright: Az építészet jövője. Fordításkézirat. MÉSZ, 1970.
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az emberi alkotómunka során létrejött formáiban-struktúrájában, szín és jelen-
ségvilágában, célbetöltő alkalmasságában valamilyen emberi rendet, pozitív vo-
nást, formai-művészi értéket hordozzon, hogy tehát az értékek megléte-hiánya 
felmutatható  legyen,  s  így az elmélyült elemzés a determináns rendszer  teljes 
gazdagságát feltárva a formai-gondolati értékeket és alkotói megközelítésmód 
értékeit felmutatni képes legyen. Az egyedi művek sajátos szellemi lehetőségei, 
gazdag jelrendszere és annak elemezhetősége épp olyan alkalmas tárgya lehet az 
építészeti kritikának, mint a gyártott elemek sajátosságainak, a cél és megfelelés, 
a tárgy lehetőségei és megvalósítása összevetésének vizsgálata.
Az építészeti kritika lehetséges kiindulási rendszereit felvázolva, tulajdon-

képpen nem törekszünk másra, mint az építészeti formálás szintjén megjelenő, 
értéket hordozó mű  rétegeinek  feltárására. Megítélésünk  szerint  a  kritikus – 
megfelelő mélységű elemzés esetén – három sajátos, egymásra  is épülő, egy-
másban  létező, mégis megkülönböztethető  rendszerét  választhatja  a  kritikai 
elemzésnek, mivel mindhárom szint, réteg – értékes művet feltételezve – jelen 
kell, hogy legyen az építészeti alkotásban.78

E három lehetséges kiindulási rendszer (a szubjektív, nem elemző, hanem 
asszociációs rendszerű lírai megnyilvánulásokat most nem említve), három le-
hetséges alternatíva, amely azonban tartalmi vonatkozásban egyre összetettebb 
értékelemzést tesz lehetővé. A megközelítés alapján végül is a kritika lehet:

▪  művészeti  jellegű,  az  esztétikai  megformálás  szintjére  épülő  kritika, 
a megjelenés, a tér- és formarendszer építészeti elemzése-kritikája,

▪  építészeti  jellegű,  a  sajátos műfaji megvalósítás  szintjén  elemző  kritika, 
a társadalmi-gazdasági vonásokra, funkcionális elemekre, műfaji-műszaki 
törvényszerűségekre alapozott, komplex jellegű szakmai kritika, és végül

▪  a művet, mint társadalmi alkotást a kreativitás szintjén, a maga sokolda-
lúságában elemző, teljes és átfogó elemzést nyújtó kritika.

A művészeti jellegű, az esztétikai megformálás szintjére épülő kritika  (a mű-
vészettörténeti vizsgálatokra épülő elemzés általában  szükségszerűen  ilyen)  az 
építészeti művet az esztétikai  jelentés síkján veszi vizsgálat alá. Tér- és forma-
rendszerét, építészeti gondolatait, a mű építészeti koncepcióját feltárva a társa-
dalmi  jelentést  és esztétikai-művészeti  értékét vizsgálja  elsősorban; különböző 

78 A nem teljességre  törő, bár már érdemi sajtókritika  jellegét,  síkjait  itt nem elemezzük, mi-
vel e rövid ismertetések többnyire csak néhány elemi nézőpont kifejtésére alkalmasak. Itt is 
meg kell különböztetnünk azonban: a társadalmi megközelítésű, programbeli, funkcionális, 
gazdasági jellegű elemzést, észrevételt, kritikát, a szakmai-műszaki megvalósításra vonatko-
zó technikai, használati jellegű elemzést, bírálatot és az építészeti-művészeti értékekre (vagy 
azok hiányára) vonatkozó, a formáló gondolatot, a nóvumot vizsgáló elemzéseket, kritikát, 
illetve az ezek között lehetséges átmeneteket. Adott esetben a sajtókritika is eljuthat mélyebb 
rétegekig, a kritika következőkben vázolt valamelyik válfajának szintjére emelkedve.
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módszerekkel közelíthet a műhöz, napjainkban például a szemiotika eszközeivel, 
az építészeti jel és jelentés értelmezési lehetőségeinek, összefüggéseinek kibon-
tására törekedve. Nem tagadja ez a megközelítés sem a funkcionális vonásokat, 
a  célszerűséget  és hasznosságot,  a mű  tárgyaként mégis  elsősorban  a  szellemi 
jelenséget, a téri-formai rendszert, az esztétikai eszközökkel elemezhető társadal-
mi mondanivalót-kifejezést hordozó elemeket-jelenség oldalt vizsgálja, elemzi.79

Az építészeti mű ilyen jellegű megközelítése jogos és természetszerű; a mű-
vészeti-irodalmi  folyóiratok  ismertetéseiben,  képző-  és  iparművészeti  művek 
összefüggésében  ez  az  elemzési módszer  indokolt  és  természetszerű,  s  a  fel-
adatok jórészénél, mint építészeti bírálati-kritikai eszköz jól alkalmazható. Ezt 
a megközelítést vállalja többnyire a kritikus, ha a műveit nagyközönség számára 
kell építészeti műveket bemutatni-elemezni, annál is inkább, mert ez a megköze-
lítési mód is a mű, a jelentés-megformálás többféle rétegét tárhatja fel és nagyfo-
kú asszociativitást tesz lehetővé, hiszen a művészet szférájában mozgó, s ennek 
nyelvét használja, sőt, esetleg az építészeti jelenséget is nyelvként kezeli, nyelvi 
hasonlatokkal közelíti. Ez a megközelítésmód a művet végül is a társművészetek 
fórumaival, a társadalom műértő rétegeivel, az építészet kedvelőivel szembesíti, 
s  ezek bíráló-elemző-befogadó gondolkodásmódját érvényesíti  a művel  szem-
ben. Mint ilyen, e megközelítési mód az építészet művészeti jellegű társadalmi 
elsajátításának, a művészettörténeti-művészeti kapcsolatok, összefüggések meg-
világításának eszköze; ha igényes, esetleg az esszé formáját ölti.
Az építészeti karakterű, a műfaj tárgyi-műszaki törvényszerűségeire alapo-

zott,  a műfajelmélet  síkjára  tartozó kritika  felhasználhatja  a műbírálat  előbb 
említett megközelítésmódját  és  eszközeit  is,  számára  az  épület,  az  építészeti 
mű azonban többrétű, mégis egységes technikai-funkcionális-esztétikai jelen-
ség. Olyan teljesség alapján bírálja-elemzi a művet, amely a bíráló és a bírálatot 
befogadó esetén egyaránt többnyire feltételezi a mély szakmai műveltséget, az 
azonos szintű alkotói látásmódot.80 (Ez többnyire nem akadályozza meg azt, 
hogy olyan is érzékelje a kritika mondanivalóját, aki az építészetről viszonylag 
kevés ismerettel rendelkezik).

79 Az esztétikai jelenségként történő megközelítést, a műben rejlő rétegek feltárását részletesen 
kifejti Nicolai Hartmann Esztétikájában (Magyar Helikon, 1955), amelynek gondolatsorá-
ra, tanulságaira az értékrend feltárása kapcsán a következő fejezetben majd visszatérünk, 
(lásd a IV.  fejezet megfelelő részét) A kommunikatív elemként  történő megközelítésre – 
ha nem is  teljes mű, hanem egy elem vonatkozásában – a  legjellemzőbb példa Umberto 
Eco elemzése az „örök” oszlopról (Umberto Eco: A nyitott mű. Válogatott tanulmányok. 
Gondolat, Budapest, 1976.). Eco szemiotikai megközelítésmódjának egyes sajátosságait itt 
nem elemezhetjük.

80 Az  ilyen  jellegű  kritikára, mint  legjellemzőbbet,  Szrogh György  írását  említem,  Jurcsik 
Károly és Varga Levente orgoványi művelődési házáról. (Magyar Építőművészet, 1969/5.)
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Az  ilyen  bírálatot  nevezhetjük  strukturális-funkcionális  elemzésnek  is; 
a strukturalista eszközök azonban önmagukban nem jellemzők, azok megjelen-
hetnek az esztétikai, vagy csak esztétikai megközelítés módszereiként is. Ebben 
az esetben ugyanis többről van szó, mint bemutató elemzésről; a mű építészeti 
gondolatainak és ellentmondásainak feltárásával a maga valójában bontakozhat 
ki  a mű  sokoldalú meghatározottsága mellett  a  nóvum,  az  új  érték  is,  amely 
épp ennek a révén kap hangsúlyt. Az elemzés sokágú, sokrétű  lehet, végül  is 
az elemző alkotói érzékenységétől  (és a konkrét mű értékeitől)  függ, hogy az 
elemzés milyen rétegek, összefüggések, értékek felmutatására képes. Az elemző 
látásmódja adott esetben meghaladhatja a mű alkotójáét is, ilyenkor különösen 
jelentőssé válhat a kritika, a bíráló elemzés nevelő, szakmafejlesztő szerepe.
A komplex  elemzés  természetesen  éppúgy  kiterjed  a  programra,  adottsá-

gokra,  anyagokra-szerkezetekre,  technológiára-térrendszerre,  mint  a  tömeg-
formálás vagy formarend bármely vonatkozására, értékeire, ellentmondására. 
Nézőpontjából különös súlyt kaphat a részletek világa, az alkotói műgond. Az 
építészeti, szakmai jellegű kritika szigorúbban szembesíti egymással a jelentés 
síkját és a közvetlen célt, funkciót és formarendet, a művészi és technikai né-
zőpontok megfelelőségét vagy ellentmondásait. Az építészeti kritika végül is az 
építészeti művet nem kettős síkon: Janus-arcú jelenségnek, művészeti és tech-
nikai produktumnak, hanem egylényegűnek, építészeti műnek tekinti, és ilyen 
alapon  vizsgálja  abban  a  kifejezési  szándékot  vagy  rendszerösszetevőket,  az 
építészeti gondolat-formálókészség milyenségét, mélységét, tehát azt az egész 
folyamatot, amely az építészeti műben egységként megjelenik. Nem térhet na-
pirendre a kivitelezés hibái  felett sem és észre kell vennie, ha a  technológia, 
a kiviteli lehetőség több lehetőséget rejt magában, mint amennyit az építész ab-
ból felhasználni, megszólaltatni képes. Ez a vizsgálat vagy elemzésmód végül 
is a mű és lehetőségei kettősségét vizsgálja; a szakmai értékrendet a minél ma-
gasabb fokú és igényű megvalósítást keresve mutatja fel: ez a vizsgálati mód-
szer, vagy megközelítésmód a szakma, az építészet saját szellemi közegének és 
a műveknek a szembesítését, összevetését jelenti. Ez az igazi szakmai műbírá-
lat; nem esszé, de nem is száraz szakvélemény, hiszen a szakmai befogadókon 
túl annál általánosabb befogadásra is igényt tarthat.
A harmadik elemző-, vagy megközelítésmód a művet, mint építészeti-mű-

vészeti alkotást és mint technikai-anyagi-gazdasági cselekményt a társadalom 
igényeivel és elvárásaival átfogó módon, mint társadalmi alkotást szembesíti.81 

81 Képzőművészeti  mű  esetén  e  komplex  teljességű  műelemzésre  jellemző  példa  Németh 
Lajos tanulmánya Csontváry Kosztka Tivadar Baalbek című festményéről. (N. L.: Baalbek. 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1980.) Az építészet területén Granasztói 
Pálnak az Aranyhomok szállóról írott elemzését említem a Népszabadság 1963. szeptem-
ber 11-i számában, mint olyan írást, amely talán nem minden vonatkozásban felel meg az 



 

214

Nem kerüli meg a mű programjának, szükségességének, társadalmi értékének-
jelentőségének kérdését; a társadalmiságot azonban nem csupán az esztétikai 
jelentés, hanem a tárgyi jelentés és értelem, illetve cél és hasznosság szintjén is 
vizsgálja, értékeli. Végighalad mindazokon a kérdéseken, amelyeket a szakmai 
kritika során érintettünk, s amit ez csak feltehet. E szakmai elemzést és érték-
feltárást azonban kiterjeszti, és az esztétikai és művészi szférába is átviszi; az 
esztétikai és szakmai  jellegű kritika egységében mérlegeli a mű értékrendjét, 
megfelelését; a társadalmi-emberi-művészi és műszaki-anyagi oldal fejlettségét 
egyaránt  figyelemmel  kíséri,  lényegében  tehát  a  társadalmi haladás értékrend-
jével, elvárasaival szembesíti az adott társadalmi alkotást. Ez az elemzés már 
nemcsak a mű és alkotója viszonyát vizsgálja, hanem a mű és a mögötte álló 
társadalmi  erők,  társadalmi  szektor  lehetőségeit  veti  egybe. A kritika  ebben 
a megközelítésben szükségszerűen az alkotás, a mű mögött álló intézmények és 
csoportok tevékenységének mérlegelése-értékelése is, hiszen a társadalmi cse-
lekvést nem mint adott, külsőleg determinált, felfejthetetlen állapotot, hanem 
mint a  jelen  társadalmi praxist,  saját gyakorlatot – a marxizmus nézőpontjá-
ból és totalitás-igényével – méri össze az adott kor és helyzet elvi síkon meg-
fogalmazható  elvárásaival.  Az  össztársadalom  érdekeit,  elvárásait  szembesíti 
az adott konkrét metszettel, a művet létrehozó társadalmi mikrokörnyezettel. 
Természetesen ez a kritika, műelemzés  is műközpontú,  tehát mindezt a mű, 
illetve a további művek értékeinek fokozása, egy többlet létrehozása érdekében 
végzi; nem társadalomkritika, mégis, a társadalmi alkotást társadalmi és épí-
tészeti, általános és konkrét, művészeti,  technikai, szociológiai, pszichológiai 
és szakmai-saját közegbeli elvárásokkal egyaránt szembesíti. A művészetelmé-
let, az alkotás-elmélet problémaköréből közelíti a művet, az alkotói módszert 
és irányt, az alkotás, az alkotók, az alkotói irány helyét méri be az egyetemes 
és nemzeti kultúra területén, az értékösszefüggésekre irányítva a figyelmét.
Ez  a  kritika  elsősorban  a  saját  közeg  felső  szintjét,  a  társadalmi-szakmai 

irányítást, a társadalmi önismeretet szolgálja-gazdagítja. Nem mindig és nem 
szükségszerűen nyilvános, és nem is feltétlenül egyetlen alkotói kritikája. Ideá-
lis formája egy-egy mű – vagy összefüggésrendszer, alkotói  irány – szakmai-
társadalmi  bírálata;  az  a  forma  tehát,  amikor  –  bizottsági  munkaként  vagy 
másképp  –  írásos,  szóbeli,  vetített  és  egyéb  eszközökkel  a  mű  teljes  világa 
nyílt szóval, őszintén kibontásra kerülhet. Adott esetben – egy-egy társadalmi 
szempontból jelentős műnél – az egyéni, írásos építészeti kritika is ölthet ilyen 

általam adott jellemzésnek, korabeli jelentősége azonban mindenképp az ilyen jellegű hazai 
írások típuspéldájává emeli. Nemzetközi példaként Sigfried Giedion: Jørn Utzon and the 
Third Generation című, sorsfordulót kitapintó tanulmánya említhető a Zodiac 14. számára 
(1965).
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átfogó,  tudományos  igényű és értékű, a szellemi élet  területén hatást kiváltó 
tanulmány-jelleget.
A megközelítési módok – ahogyan jeleztük – többé-kevésbé függenek a mű 

jelentőségétől és jellegétől, a kritikát igénylő-közlő fórum adottságaitól és annak 
olvasóitól vagy befogadóitól, ezek szakmai és általános műveltségétől, szakte-
rületétől, a kritikai vizsgálat vagy elemzés konkrét céljától, illetve más esetben 
a bírálati szokásoktól, ügyrendtől is (a szóbeli véleménynyilvánítástól a tudomá-
nyos opponencia, a felkészült-írásos bírálat, tanulmányírás különféle eseteiig).
A jellemzett három megközelítésmód elsődlegesen a publikációra váró cik-

kek, nagyobb tanulmányok módszere, megközelítésmódja – mindebből alig va-
lami érvényesülhet egy rövid glosszában, vagy a szelektív válogatásnál. Mégis, 
úgy gondoljuk, hogy a három különféle megközelítésnek egyaránt  indoka és 
természetes háttere van. Az adott fórum, a hely és a körülmények nyilvánvaló-
an meghatározzák, hogy a bíráló mikor melyik megközelítésmódot, az irány és 
a komplexitás milyen szintjét alkalmazza.

A kritikai értékelés eszközei, módszerei, határai

A kritikai  értékelés különböző mértékű és  rendszereit  elemezve,  érzékeltetni 
kívántuk, hogy a kritika problémaköre, mélysége, irányultsága lényegében át-
fogóan meghatározza megnyilvánulási  lehetőségeit, sőt eszközeit, módszereit 
is. Más módon közelíthet  egy  esztétikai  szférát vizsgáló,  esszé-jellegű  tanul-
mány tárgyához, mint egy az építészet saját szakmai közege, műfaja oldaláról 
vizsgálódó bírálat; és változnak az eszközök, változnak a módszerek aszerint, 
hogy a sajtón keresztül a nagyközönség, egy szakmai testület, a szaksajtó vagy 
művészeti sajtó a bírálat befogadója. Más az eszköztár és módszer egy színház, 
egy ipari épület vagy egy ülőbútor esetében is. Mégis van az értékelésnek né-
hány olyan –  inkább gyakorlati, mint elméleti eszköze, módszere – amely az 
értékelés során szükségszerűen szerepet játszik.
A kritika  indítéka sokféle  lehet, a motiváció problémája kapcsán már  jelez-

tük, hogy ez az indíték a kritikus szempontjából döntő jelentőségű, és különféle 
feltételeket is támaszt (közlési lehetőség, technikai feltételek, erkölcsi, eszmei és 
anyagi érdekeltség, stb.). Az értékelés alapja mindenképpen a megismerés, méghoz-
zá a pszichológiailag is motivált, élményszerű, feszült figyelemmel történő meg-
ismerés. Terv  formájában  is bírálható egy mű; a megépítés után azonban már 
csak a térbeli valóságos megismerés, a művel fizikai érzékekkel történő közvetlen 
megismerkedés lehet alapja a bírálatnak, hiszen csak térbeli-időbeli kibontakozás 
folyamatában tárulnak fel a mű tényleges sajátosságai, vonásai, a formarend által 
létre hívott élmény forrásai. Közvetett benyomásokból, tervek, fényképek alapján 
legfeljebb művek sora, egy kiállítás összhatása értékelhető – elemezhető; a művek 
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egy-egy, vagy néhány képpel történő felidézése  legfeljebb a kiválasztáshoz ele-
gendő. Az elemzendő műnél közvetve alig lehet olyan mélységi élményalaphoz 
és a mérlegelés alapjául szolgáló benyomásokhoz, ítéletekhez jutni, amely a teljes 
megértéshez, értékeinek és hibáinak feltárásához elegendő. A megismerésben se-
gítheti a kritikust a tervező szempontjainak személyes megismerése éppúgy, mint 
az építők és különösen a használók tapasztalatai.
A műelemzés  tehát  itt  is  az élménnyel kezdődik, mint egy  irodalmi vagy 

zeneműnél, amelynek során a műalkotással  (a megismerési  folyamatban) azo-
nosulni kell,  úgy  azonban,  hogy  közben megőrizhető  legyen  a mérlegeléshez 
szükséges egyidejű  távolságtartás. Épp ez segít a  részleteken  túl az egész át-
tekintéséhez,  az érzéki benyomások örömén  túl  az egész  iránti  figyelemhez, 
a gondolati szintű áttekintéshez.
A műelemzés  folyamatának  részletes  feltárását  nem  tekinthetjük  felada-

tunknak,  a  legfontosabb mozzanatokra  azonban  az  értékrend  problémáinak 
kifejtése során majd ki kell térnünk.82 Itt csupán arra szeretnénk utalni, hogy 
a megismerés szubjektíven és sokoldalúan determinált; így lényegében a meg-
ismerési folyamatban már eldől, hogy a bíráló, a kritikus a műből milyen vo-
natkozásokat, jegyeket, sajátosságokat fog kiemelni, bírálni, elemezni, s melyek 
azok, amiket elhanyagol, amelyektől eltekint. Csak a mennél intenzívebb meg-
ismerés, a  témában és annak részleteiben való elmélyülés, a vállalt  feladattal 
való  foglalkozás  lehet  alapja  itt  is  a  konkrét  alkotó-elemző  tevékenységnek. 
E folyamatot természetesen segítheti a korszerű technika (fényképezés, doku-
mentumanyag), a személyes tájékozódás és azon keresztül történő élményszer-
zés azonban nélkülözhetetlen.
A műhöz való közeledésben a kritikust természetesen terheli saját ízlésvilá-

ga, szemléletmódja, kötöttségei, vagy épp nemzedéki beállítottsága. Az ezektől 
való elvonatkoztatás, egy sajátos befogadókészség, nyitottság kialakulása a kritikus 
legfontosabb vonása lehet, amelynek megőrzésére azonban módszeresen töre-
kednie kell.
A kritika  a  tárgyalt, publikált művek megválasztásával,  az  anyag  terjedel-

mével, a szöveg és illusztráció mennyiségével is válogat és értékel. Az egyszerű 
szabály: tudni, mit kell elhag yni és mit meghag yni – itt ösztönös és szubjektív mód-
szer, kritikai érzék, látásmód dolga.

82 A műelemzés kiinduló pontjait és bonyolultságát vizsgálja például Németh Lajos műelem-
zéseiben Mérei Ferenc tanulmánya (M. F.: A látvány konceptualizálása, a  jelentéshalmaz 
értelmezése). A műélvezés folyamatait, a beleérzés jelentőségét világítja meg a múlt századi 
esztétizmusból  indítva a problémát Sármány Ilona egy másik tanulmányban (S.I.: A mű-
élvezés művészete), az Utak a vizuális kultúrához II. című tanulmánykötetben. A témával 
foglalkozó irodalmat itt nem lehet áttekinteni, az építészet területén csak utalunk például 
dr. Pogány Frigyes ilyen irányú előadásaira és publikációira.
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A válogatás, szelektálás  a  feldolgozásban  is  érvényesül;  hierarchia  alakul  ki 
a jellemzett-bírált részek között, s az elhagyottakban is. A kritikus értékeit és 
hibáit épp e hiányokból, a fel nem vetett kérdések súlyából lehet lemérni.

Az elemzés módszerei és  eszközei  rendkívül  –  szinte  felsorolhatatlanul  és 
„elemezhetetlenül” –  sokfélék.  Ilyen  eszközök,  csak  említve,  valamiféle  sor-
rendben;  az  ábrázoló bemutatás,  a  leírás,  az  interpretálás83  –  ez önmagában 
is egyszerre  jelenti az értelmezés, magyarázás, tolmácsolás, megfejtés, sajáto-
san értelmezett bemutatás fogalmát, vagyis, hogy valamiféle belső, lényegbeli 
struktúrát,  felidézhető és megragadható, s  így közvetíthető értelmet tulajdo-
nítunk valaminek,  egészen addig, Amíg meg nem  jelenik a  torzítás,  az átér-
telmezés  vagy  belemagyarázás  –,  de  ilyen módszer  a  hangulati  jellemzés  is, 
a kiemelés, az összehasonlítás, kiemelés-hangsúlyozás, a többféle kiindulásból 
megkülönböztethető mű-rétegek felfejtése, a fokozatosság:  jóformán minden 
eszköz,  fordulat  tehát,  amit  az elemző-bíráló esszéirodalom John Ruskin-tól 
máig feltárt, illetve az eszközök változásában is megnyilvánuló, és előző esz-
köztárát  minduntalan  kiselejtező  szemléleti  divat  csak  megenged.  A napja-
inkban  szokásos,  értekező  jellegű  tudományos próza  ezen  a  területen  szinte 
ugyanúgy korjelenség, mint ahogyan az angol művészeti vagy történelmi esszé 
szóvirágos, hömpölygő mondatfolyama is az volt.
Az „egzaktság” viszonylagos érvényű területünkön, ahol nyelvi kultúránk-

nak megfelelően éppúgy érvényesülhet az áradóan gazdag latinos retorika me-
tafora-világa, mint az angol társadalomtudomány világos, egyértelmű okfejtése 
vagy  a német nyelvterület  elvontabb,  száraz  alapossága.84 Mindezeken  túl  is 
sorolhatjuk tovább az olyan eszközöket, mint az egzaktabb, meghatározó jelle-
gű leírással szemben az asszociációs rendszer felkeltése, az atmoszférateremtés, 
az elhallgatás „tudománya”, a „homéroszi homály”, illetve a háttérben hagyás, 

83 A zenei interpretálásnak önmagában hatalmas irodalma van – Umberto Eco is foglalkozik 
vele említett művében. Építészeti jelentését külön tanulmányként lehetne kifejteni.

84 Lásd például Michel Butor,  a  francia „új hullám” képviselőjének kötetét: M.B.: A velencei 
Szent Márk leírása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1968. Az említett nyelvi-nemzeti karak-
ter felismerése – egy adott egzakt információ sokrétű, színes közlési  lehetőségének, s ezen 
belül a főbb  típusoknak az élményt  jelentő megismerése – egy nagyobb  lektori munka  ta-
nulsága  számomra. Az európai  fővárosok  történetének  levéltári  forrásaival  foglalkozó,  itt-
hon gondozott nemzetközi kiadvány előkészítése során minden egységesítő szándék csődöt 
mondott; spanyol, olasz vagy ír, angol, illetve bonni vagy svájci német, esetleg bécsi osztrák 
szerző  sohasem  fog  saját nyelvi  formáival  ellentétben, nyelvének  logikai  formáit,  színvilá-
gát is kiszűrve, szigorúan azonos szellemben írni. (A matematika vagy a szaknyelv terminus 
technicusaival, szimbólumaival kifejezhető, számítógépre programozható fogalmak, ugyan 
kívül esnek az említett jelenségen – ezen az egzakt nyelven írni műkritikát azonban aligha 
lehet.) Az egyeztetés és egyeztethetetlenség végeredményét lásd Az európai fővárosok épí-
téstörténeti  forrásai. Főszerk.:  Ságvári Ágnes. Corvina, Budapest,  1980.  (Angol  és  francia 
nyelven is megjelent)
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az elnagyolás, és mindenekelőtt és fölött: az értékelés, a pozitív-negatív ténye-
zők, vonások érvelő bemutatása, mérlegelése. Ide tartozik, a kritika módsze-
reihez és eszközeihez az írásmű fordulatossága; sőt, a grafikai képszerkesztés, 
képi áttekintés és részletbemutatás is.
A választott módszerek és eszközök nemcsak a kritikai műfaj előbb emlí-

tett  jellegétől  (művészeti  kritika,  szakmai  bírálat,  átfogó  társadalmi  értékelő 
elemzés), hanem a már említett további tényezők sorától függ; rendkívül válto-
zatos és sokágú lehet, és természetesen a kritikus személyiségének, a kritikusi 
elemző leleménynek is függvénye. Az eszközök és módszerek vonatkozásában 
ezért  ismét hivatkozunk Granasztói Pál  és Pogány Frigyes elemzett  írásaira, 
vagy  Borbíró  Virgil  –  az  adott  korigénynek megfelelő  –  kritikáira,  amelyet 
csak konkrétan (a betűjeles, epés glosszától az átfogó elemzésig terjedő műfaji 
gazdagságában) lehetne, már kritikai művekkel együtt, mint sajátos eszköz és 
módszer-rendszert elemezni, egy kritikusi életmű konkrét bemutatása során.
A művekből következően, tárgytól függően változnak a módszerek – szük-

ségszerűen másféle az elemzés is – ipari épületek, középületek vagy szolgálta-
tás, a lakás, magánlakás vagy hétvégi ház, bútor vagy városrendezési feladatok 
esetében;  más  módszereket  kell  alkalmazni  egy  társművészeti  problémát  is 
érintő belsőtér-elemzés, vagy egy színdinamikai terv bírálata esetében.
Végül is, a kritikus módszereivel és eszköztárával szemben a már említett, 

a kritikával szembeni elvárásokon, követelményeken túl csak azt az igényt rög-
zíthetjük, hogy az alkalmazott módszer és eszközrendszer segítse a hű tájékoz-
tatást, támassza alá az értékelést, és tegye lehetővé, hogy a mű a bírálat során 
teljes mélységében, minden jelentésrétegében feltáruljon.
Ide tartozik azonban az a probléma is, amely nemcsak a kritikus eszközeit és 

módszereit, hanem egész mondanivalóját behatárolja; az ugyanis, hogy végül is 
az adott konkrét esetben egyáltalán mi bírálható?
Említettük, hogy egyes műveknél a kritika teljes rendszere kifejthető a kri-

tikát a bíráló személy, vagy többnyire a bíráló testület teljes mélységében végig 
viheti, vagyis a kritikát a társadalmi alkotás szintjén gyakorolja. Ha azonban 
a kritika nem ezen a szinten valósul meg (s ez az esetek többségében természe-
tes), és a kritika inkább a személyhez-alkotóhoz szól, természetszerűen leszű-
kül a bírálat tere. Ilyenkor az igény-kielégítésben – építészeti értelemben – csak 
a „változó tényezők”, a személyi elhatározásoktól, döntéstől,  jegyektől  függő 
tényezők bírálhatók; az a terület tehát, ahol a tervező még egyáltalán valami-
lyen szintű szabadságfokkal rendelkezett.
Általában a kritika határait jelenti, s így egy konkrét műben nem bírálható
▪  a térigény kifejtésében a rögzített társadalmi tényezők sora (például az 
előirt méretrend, amely különféle előírások, OÉSZ a mai OTÉK meg-
felelője és egyéb szabályzatok következménye);
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▪  hasonló módon csak részben bírálhatók a funkcionális kialakítás azon 
vonásai, amelyek a tervező fölött álló szabályozások előírásait követik;

▪  a  kivitelező  technológiai  elképzelései-lehetőségei  által  meghatározott 
szerkezetválasztás  következményei  (csak  a  szerkezetszerűség  elemez-
hető, de az  is  többnyire az  ipari  fejlettség, munkakultúra és az anyagi 
lehetőség függvénye);

▪  nem bírálható többnyire az anyagválasztás és felhasználás kérdése sem, 
hiszen ezt is az adott választék és a hiány, az ipari háttér és a gazdasági 
előírások sora determinálja – nem bírálható továbbá számos olyan más 
tényező, amelyet a kritikus a mű megismerése során tár fel, s amely a tá-
jékozódás eredményeként nem kérhető számon az alkotótól.

Természetesen mindig maradnak  bírálható  vonások;  olyan,  az  alkotótól, 
alkotócsoporttól függő tényezők, amelyek az adott műben nem csak elemez-
hetők, de az alkotói kvalitás és műgond alkotóerő és kedv lemérésére, valami-
féle értékrend felállítására alkalmasak. Rendkívüli érzékenység és tapintat kell 
azónban ahhoz, hogy ilyen helyzetben a kritikus olyan értékrendet mutasson 
fel, amellyel a művet jogosan mérheti össze, s amelynek ki nem elégítettségét 
valóban hiányolhatja.
A kritika  így gyakran behatárolttá válik,  leszűkül olyan megállapításokra, 

amelyek inkább regisztrálnak, mint értékelnek. A törekvések elemzése, jellem-
zése ilyen esetben is szükséges. Nem csak az mérhető be, hogy az alkotó milyen 
irányhoz, törekvéshez tartozik, hanem sok más tényező is. E konkrét műelem-
zés során ismerhetők fel és bonthatók ki rétegei, belső meghatározó vonásai, 
a művel szemben valóban támasztható belső követelményrendszer; a bírálatra 
alkalmas mű értékrendje és tulajdonságai.

Kritikai követelmények és értékelés: az értékrend 
megújulásának igénye

A kritikai követelmények rendszerének kifejtése, az érték megközelítése, az ér-
tékrend felmutatása a kritika legalapvetőbb feladata, a mű és az értékrend szem-
besítése a kritikus egyértelmű és természetes kötelezettsége. Ha most mégis az 
értékhierarchiák változására és az emögött felgyülemlett feszültségekre utalok, 
úgy tűnik, hogy a kritika elmaradásának egyik okára mutathatok rá; az elméleti 
elbizonytalanodásnak, a szemléletváltás feszültségeinek arra az állapotára amely 
utolsó évtizedeinket és napjainkat jellemzi. Nem csak arról van szó, hogy min-
den értékrend tételes kifejtése, végleges megfogalmazása az értékrendet életen 
kívülivé, elmerevedővé és túlzottan elvonttá emeli. Az évszázadnyi nagy kilen-
gés után, amely az építészet technikai alapjaival való azonosuláshoz, a tudomá-
nyos jelleg kibontakozásához, egy „öröknek’’ tűnő igazságrendszer feltárásához 
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vezetett, napjaink  szemlélete  és  emberi közérzete egyre  inkább hiányként  ér-
zékeli az építészet érzelmi-művészi könnyedségének, teljességének elvesztését, 
és gyakran már a technikával, sőt, a technikai tökéletességgel, a gazdagság ra-
gyogásával  is  szembefordulva a humánum gyökereit egy átlendült  inga másik 
ágán, a feloldott, érzelemmel telített, ösztönös és romantikus hajlamú, múltat 
idéző, nosztalgikus, önkifejező művészet területeihez való közeledésben keresi. 
Könnyű lenne a dekadencia tüneteként elutasítani például a Róbert Venturi-féle 
vonzódásokat – az egyszerűség helyett a bonyolult elemek kedvelését, az egyér-
telmű, egzaktnak tűnő megoldás helyett a többértelműség keresését, a „zárt mű-
alkotás” világa helyett a „nyitott mű”, a „befejezetlenség” igényének és teóriájá-
nak megjelenését –, ha nem látnánk be, hogy e szemléletváltás mögött tényleges 
társadalmi változások folyamata áll; hogy a tudományos-technikai forradalom 
előretörése, az új  (de még jórészt éretlen) technikai-környezeti viszonyok már 
nyomasztó előtérbe kerülése idején az óvandó értékek sora is változik, és a „ter-
mészetes”-re (és a természeti környezetre is), az érzelmi oldalra, az ember belső 
világának alakulására, az örökölt és hagyományozott, a kontinuitást képviselő 
elemekre nagyobb hangsúly kerül.
Mint minden, az építészet egysége is a kontinuitás és diszkontinuitás egysé-

ge, amelyben az „új építészet” felfutása idején, a Bauhaustól a gyártott építészet 
kibontakozásáig az „új” elemeknek, a diszkontinuitásnak, míg sajátos ritmus-
váltással, az új elemek túlsúlyba kerülésével napjainkban az állandó és történeti 
múlttal rendelkező értékeknek és elemeknek, a kontinuitásnak növekszik a sú-
lya, jelentősége.
Nehéz  tehát  a  felerősödő  nemzedéki,  személeti  ellentétek  időpontjában, 

a kirobbanó  erővel  jelentkező  és  ellentmondást  bizonyára  bőven  hordozó 
posztmodern törekvések radikális eklekticizmust és skizofréniát hirdető szél-
sőséges új hullámának idején összefoglalni azt az értékrendet, ami a bizonyos-
ság erejével, vagy legalább viszonylagos erejével hat az építészet minden műve-
lője számára.85

85 Korunk építészete című könyvem II. kiadásának előkészítése során – 1978–1981 között – 
megkíséreltem szembenézni e problémával, mintegy tíz évnyi új részben mutattam be a vál-
tozás folyamatát és összetevőit. Az új kiadás azonban ismert gazdasági nehézségeink követ-
keztében elmaradt, a szöveget csupán egyetemi  jegyzetként publikálhattam. V. F.: Korunk 
építészete  (Az  építészet  jövője).  BME  egyetemi  jegyzet.  Tankönyvkiadó.  Budapest,  1983. 
(A kézirat sokszorositás alatt). Az említett problémák jelentőségét érzékelteti az angol-ameri-
kai építészkritikus, Charles Jencks több műve (vö. a 88. és 89. jegyzettel is). Munkái kivonatos 
ismertetését lásd magyar nyelven C. J.: A posztmodern építészet. A Magyar Építőművészek 
szövetsége elméleti sorozata, a MÉSZ Sajtó és propaganda Bizottsága kiadása, szerk.: Kévés 
György, válogatás Jencks A posztmodern építészet nyelve és Bizarr építészet című munkái-
ból. Az általa is képviselt gondolatvilág elemzését és kritikáját is nyújtja említett jegyzetem.
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Az értékrend részletes, tételes kimunkálása – úgy, hogy az elmerevedés ve-
szélye is elkerülhető legyen – csak egy konkrét építészetesztétikai vizsgálódás, 
további kutatások feladata lehet. E vázlat, és munkám nagyobb lélegzetű má-
sodik része is egy ilyen jellegű értékkutatáshoz mutat fel elemeket, részleteket, 
úgy, hogy vázlatként sem törekedhet teljességre. Az értékrend felosztási alapja 
sem végleges, nem is egységes, inkább a problémakör bemutatására, egy új ér-
tékrend szükségességének érzékeltetésére, mint a végleges koncepció rögzíté-
sére törekedhettem.
Az építészeti és környezetkultúra értékrendjének felvázolása előtt utalnom 

kell  arra  is, hogy az értékrend  talán épp  itt  a  leggazdagabb, hiszen az  anya-
gi és szellemi kultúra szinte teljes  területét átfogó összefüggésrend  jelen van 
és  érvényesül  az  építészet  és  környezetalakítás minden megnyilvánulásában. 
Az építészeti értékrend alapvető elemei egyúttal általános társadalmi értékek: 
a célszerűség, hasznosság, ökonómia elemeitől az olyan bonyolult és összetett 
értékszintig, mint amilyen az esztétikai értékek világa, vagy a szociális értékek 
másféle – például életformabeli, etikai – szintjei. Ezen belül egyes sajátos voná-
sok, a más területekre tartozó (például technológiai vagy műszaki-gazdasági) 
értékhierarchia vagy a szociológiai aspektus feltárása természetesen nem, vagy 
csak részben az építészeti kritika dolga. Az alapvető társadalmi értékrenddel 
való szembesítés azonban nem maradhat el. Ezek az értékek végső soron élet-
értékek (a szó biológiai, de társadalmi értelmében is), így végül is az általános 
társadalmi értékrend az építészetben szükségszerűen minden mást megelőz.
Erre az alapvető értékrendre épül mindaz, amit a szűkebb szakmai közeg 

területén, az építészet saját szellemi (és anyagi) közegén belül mindezekből – 
különböző síkokon – ki lehet fejteni, így az építészeti értékelés során valamiféle 
rendszer rajzolódik ki, ha a mű elemeit, mozzanatait, tényezőit és ezek felépülé-
sét, belső rendjét esztétikai-formai szinten és a logikai meg felelés szintjén külön-külön 
vizsgáljuk.
Az  elemezhető  esztétikai-formai  sajátosságok  szintjén  felmerülő  értékté-

nyezők a tér és formarendszer elemeinek bizonyos sajátosságai és strukturális 
összefüggései, vagyis

▪  a tér és formarend léptéke, arányai,
▪  az alak és ritmus összefüggései,
▪  a hierarchia, sorolás, alá- és fölérendelés viszonylatai,
▪  a szín- és égtáji viszonyok (fény-, árnyék, természetes megvilágítás, mes-
terséges fényellátás, színrendszer, anyag- és felülethatások),

▪  az illeszkedés: formarend és környezete,
▪  a változatosság kérdései (varietas delectat),
és  természetesen  itt még  nem  említett  sok más,  az  előbbieknél  összetet-

tebb kérdés, például a formahagyományok esztétikainál mélyebb szintre muta-
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tó kötődései, vagy az építészet etnikumhoz-tájhoz-nemzeti léthez kapcsolódó, 
számtalan tényezőt felölelő további meghatározó vonásai.86

Az építészeti értékek sajátos rendjét  jelentik azok az összefüggések, ame-
lyek a  logikai-szellemi meg felelés szintjét képviselik. Ezek  lényegében származta-
tott követelmények, az adott  társadalmi-emberi  szint  lehetőségeinek  fogalmi 
kiteljesítéséből,  értékteljesség  és  valóság,  eszme és  realitások összeméréséből 
erednek és többnyire különböző, így ipari-technológiai, szociológiai-gazdasági, 
pszichológiai és egyéb szempontokból is elemezhetők.
Ilyenek:
▪  a működés: a célszerűség, rendeltetésszerűség, a funkcionalitás, a társa-
dalmi hasznosság vonásai,

▪  az anyag és szerkezetszerűség,
▪  az ökonómia és formatisztaság érvényesülése, megnyilvánulásai,
▪  a szerkesztőmódszer logikája, töretlensége,
▪  a pszicho-fiziológiai összetevőkből eredő sajátosságok.
A teljes emberi gyakorlatból absztrahált „örök” eszmei követelmények épp 

úgy korhoz-társadalomhoz, adott emberi fogalmi-érteImi szint lehetőségeihez 
kötöttek, mint  a  társadalmi  szellemi  élet minden  jelensége. E  kategóriák  és 
elvont sajátosságok vagy természeti-társadalmi sajátosságok alapkérdéseire az 
értékrend alapjainak felidézése során kell visszatérnünk.87

Az itt jelzett logikai megfeleléssel szembeni elvárásaink napjainkban váltak 
újra kérdésessé, amikor egy új értékrend iránti igény, az értékrend megújulásá-
nak  igénye egyre  feszítőbb erővel  jelentkezik. A formatisztaság és ökonómia 
eddigi értelmezésével szemben a többértelműség, a bonyolultság, vagy más vo-
natkozásban, jóval vitathatóbban a „radikális eklekticizmus” – tehát a történeti 
asszociációk érvényesítését követelő igények megjelenése – az anyag- és szer-
kezetszerűség elvárásaira  is kihat; a célszerűség, funkcionalitás és  társadalmi 
hasznosság követelményeinek is új, összetettebben értelmezett vonása, oldala 
kerül előtérbe napjainkban. Az ezekből a kategóriákból eredő elvárások törté-

86 Az építészet nemzeti vonásainak felmutatására magam is tettem kísérletet (V. F.: A nemzeti 
építészet lehetőségei és sajátosságai. A Magyar Építőművészek Szövetsége elméleti közle-
ményei. 2. kötet. Az UIA XIII. Mexikói Kongresszusának dokumentumai. Hazai előkészí-
tő tanulmányok. 21–25. o.). A probléma lényegére utal Nicolai Hartmann Esztétikájában 
(a megfelelő részekre az értékrend problémáinál, a IV. fejezet megfelelő. jegyzeténél hivat-
kozom), és Fülep Lajos is, lásd például: Magyar művészet. Budapest, 1923.

87 Az  építészet  történeti  változásait  a  kategóriák  fejlődése  szempontjából  dr.  Szentkirályi 
Zoltán világította meg alapvető jelentőségű munkájában (Sz. Z.: A térművészet történeti 
kategóriái. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, XI. kötet, 1967/2.). A kategóri-
ák kialakulásának vizsgálatára az építészettörténet területén legújabban dr. lstvánfi Gyula 
tett fontos kísérletet Technikai és szemléleti tényezők az építészet keletkezéstörténetében 
című kandidátusi értekezésében (1983).
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nelmi koronként változnak; a mai törekvéseket sem lehet egyszerűen elutasí-
tani, azok jogosságát indokait mozgatórugóit társadalmi gyökereit-ontológiáját 
kell felismerni, sokoldalúan elemezni.
Visszatérve az értékek hierarchiájára; nyilvánvalóan létezik, hiszen érzékel-

hető az említetteken túl egy olyan értékforrás, értékrend is, amely a társadalmi 
önmegvalósítás szintjén jelenik meg, s végül is az építészetben is a katartikus ha-
tású összefüggéseket, a legmagasabb értékszintet képviseli. Ennek a legfonto-
sabb tényezői, értékhordozói

▪  a kifejezés jelentésrétegei
▪  a rendszerszerveződés gondolati értékei
▪  és az ezekre vonatkozó eszközök egyértelműsége,
áttekinthetősége, egy belső műfaji tisztaság és ökonómiai gondolati voná-

sainak kivetülése. (Venturi sem állítja, hogy a zavaros, a zagyva az emberi vo-
nások hordozója; a „csúf” és „mindennapi” például a  reális  társadalmi szint 
felmutatása az elvont luxusépítészet elidegenedettségével szemben).88

Az  értékrend  felmutatása  során  még  nem  érintettük  azokat  a  bonyolult 
összefüggéseket,  amelyek az építészetben  is  a művészet és világnézet  (Fülep 
Lajos által is keresett) összefüggései, vagy például az osztályjegyek és az építé-
szeti forma és jelrendszer sajátos kérdései. De hasonlóképpen nem említettük 
a  flexibilitás követelményét, a „nyitott mű”, a „befejezetlenség” napjainkban 
oly’ fontos és jelentős, a környezetben az emberi szabadságfok magasabb rendű 
kibontakozását ígérő, de új módszereket, gondolkodásmódot és cselekvésrend-
szert  követelő  problémáját  sem,89  és  korunk  új  értékfelismeréseinek  számos 
más forrástényezőjét. Mindezek, s a mű egyre mélyebb, szellemi rétegei-értékei 
– a saját közeg számára nóvumot jelentő tényezők, az elemzés során feltáruló 
jelenség és jelentésbeli, pszichológiai-érzelmi, szociológiai-társadalmi és építé-
szeti-gondolati rétegek, s ezek értékrendje – olyan szellemi területet képvisel-
nek, amelyre e rövid áttekintésben már csak utalhatunk; lényegüket-jellegüket, 
s a feltárásukhoz szükséges módszereket csak további vizsgálódás és elemzés 
során lehet megfogalmazni és bemutatni.

88 Venturi  nézeteit  Jencks  is  kifejti  (és  csatlakozik  hozzá)  a  85.  jegyzetben  említett művében. 
Venturi nézeteivel – jelentősége miatt – részletesen kell foglalkoznunk a következő fejezetben.

89 Az  osztályviszony  és  jelrendszer  összefüggései  kapcsán  ismét  Charles  Jencksre  kell  hi-
vatkoznunk: ennek  létét még ő  is elismeri. Lásd a problémafelvetést a „The  language of 
postmodern architecture”  (London, 1978. második, átdolgozott kiadás) 63.  jegyzetében, 
ahol  Jencks  többek  között  Basil  Bernstein:  Class,  coding  and  control  I-II.  című művét 
(London, 1971–1973) idézi.
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Második rész - Az értékrend problémái

IV. Az építészeti kultúra értékrendje, 
az értékelés szemléleti alapjai

1. Az értékelmélet alapkérdései, az értékek forrása

Az építészeti kritika kérdéskörének áttekintése egyértelművé tette a végkövet-
keztetést: az építészeti kritika szellemi alapja csak az adott építészeti kultúra 
értékrendje  lehet. Mindenféle művészeti-építészeti kritika végül  is nem más, 
mint a konkrét művek szembesítése az adott kultúra értékrendjével, értékek és 
valóság ütköztetése, az új érték felmutatása, vagy hiányának kimondása, vagy-
is: értékítélet. Vázlatosan megkíséreltem egy értékrend kifejtését, főbb eleme-
inek  számbavételét  is.  Egy  rövid  vázlat  azonban  aligha  lehet  alkalmas  arra, 
hogy rögzítse mindazt, ami ma szellemi kultúránk legfontosabb tényezőit, s így 
a jövő anyagi kultúrájának, egy remélt kibontakozó környezetkultúrának a kö-
vetelményszintjét, gyökereit alkotja. Mielőtt kísérletet tennék arra, hogy e kör-
nyezetkultúrának – ha nem  is  teljes  értékrendjét – de  legalább meghatározó 
vonásait jellemezzem, a számbavétel szintjén fel kell idéznem azokat a szellemi 
tényezőket-álláspontokat, amelyeknek nézőpontjait és eredményeit egy érték-
rend elemzése-vizsgálata során napjainkban nem lehet megkerülni, s amelyek 
nélkül  korunk  szellemi  tényezőit,  az  értékrend mögött  álló  összefüggéseket 
sem lehet megérteni.
Az  itt  következő  áttekintés  csak  néhány  –  bár  alapvető  – műre  támasz-

kodik. Az értékelméleti kutatás áramába kapcsolódva mindazt, amit rögzíteni 
kívánok, csupán hivatkozással is össze lehetne foglalni. A rövid utolsó fejezet 
világképe azonban egzaktabb és pontosabb, ha – a hivatkozott művek végigélé-
sével is alakuló gondolatvilágom belső folyamatait is tükrözve – mai kultúránk 
értékrendjének szétszórt tételeit elöljáróban összegezem.
Munkám természetesen épp a kultúra teljességéből és gazdagságából, a je-

len  építészeti  kultúrájának  sokrétűségéből  és  összetettségéből  következik  ez 
– most is alig lehet több, mint vázlat, hiszen egy kultúra szellemi-művészeti ér-
tékeinek felmutatása kimeríthetetlen és örökké megújuló feladat. De nemcsak 
a szellemi bőség, hanem a tér és idő is határt szab. Most és itt, úgy gondolom, 
a kultúra és azon belül az építészeti kultúra értékrendjéből csak a legfontosabb-
nak ítélt tényezők egy sorát lehet kiemelni-elkülöníteni; jelzésként inkább, mint 
minden vonatkozásában kifejtve; kísérletként, s nem teljes rendszert nyújtva. 
Amire vállalkozhatom csupán annyi, hogy egy értékrend  lényeges elemeinek 
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néhány általam  fontosnak vélt vonását kiemeljem,  remélve, hogy az elemzés 
gondolatsora együtt válik majd egésszé.
Az új tanulságok levonásához mindenekelőtt – lehet, hogy kissé hosszasan 

de nem megkerülhetően – az értékelmélet alapjait jelentő összefüggéseket kell 
felidéznem. Az építészeti kultúra értékrendje ugyanis csak az adott társadalom, 
saját  társadalmunk  kultúrájának  értékrendjéhez  kapcsolódhat;  annak  része-
ként, de a tágabb összefüggésekre is figyelemmel elemezhető.
Az értékelméletre vonatkozó, az elmúlt évtizedben megélénkült kutatásra 

kell itt hivatkoznom, és ezen belül arra a műre, amely sok tekintetben e kutatás 
átfogó alapját, az értékek, s ezen belül a művészeti értékek ontológiáját nyújtja.90

Lukács György a társadalmi lét ontológiáját több oldalról megközelítő ké-
sői művében – úgy tűnik számomra – minden eddigi kísérletnél részletesebb 
tárgyalásban világítja meg a marxista társadalomelmélet alapkérdéseit, s ezeken 
belül az értékek problémáját, az értékrend keletkezésének és kiépülésének, va-
lamint az e mögött álló emberi-társadalmi fejlődésnek a folyamatát. Kiragadott 
idézetek alig jellemezhetik e nagy mű széles gondolatvilágát, néhány részletét 
mégis idéznünk kell, mint a lehetséges kiindulópont és okfejtés tömör össze-
foglalását.91

A munkafolyamatok fejlődését nem szükséges nyomon követnünk Lukács-
csal, s benne a célkitűzés és az eszközök, a reprodukció, a belső és külső válto-
zások szerepét; sem a munkamegosztás és nyelv evolúciójának a társadalmiság 
mind magasabb fokára érő fejlődését. Elég a lényeget felidéznünk; „Miközben 
a munka folyamata előre halad, új szférákat, új szükségleteket, és ezek kielégíté-
se céljából új utakat tárva fel és valósítva meg, társadalmilag nemcsak önmagát 
szélesíti ki, tökéletesíti fokozódó mértékben, hanem ezzel egyidejűleg kialakít 
egy nem csupán technikai, hanem társadalmi munkamegosztást is.92

90 A „nyitott mű” problémáját Umberto Eco 1962-ben tárgyalja; a gondolat Thomas Mann 
Doktor Faustus-ában (1947) lényegében már megjelenik. Umberto Eco tanulmánya magya-
rul U. E.: A nyitott mű. Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1976. Elemzésére az 
értékrend tárgyalásánál visszatérünk.

 A „befejezetlenség”  elvére  utal  a  Machu  Picchu  Charta,  az  1978.  évi  Mexikói 
UIA Kongresszus előkészítő okmánya, korunk sokat emlegetett, kissé azonban felszínes 
dokumentuma. A Chartát  több, mint húszán  írták alá, köztük Felix Candela, George R. 
Collins, Bruno Zevi és mások. a Charta magyar szövegét lásd: A Magyar Építőművészek 
Szövetsége elméleti közleményei. 3. kötet. Építészet és társadalmi fejlődés II. Az UIA XIII. 
Mexikói Kongresszusának előadásai. A Machu Picchu Charta. MÉSZ, 1979. 86. oldal.

91 Lukács György; A társadalmi  lét ontológiájáról.  I–III. kötet. Magvető Kiadó, Budapest, 
1976. A műről és tételeiről azóta élénk, bíráló vita bontakozott ki.

92 A társadalmi lét ontológiai összefüggésrendszerében értékproblémákkal főként az I. m. II. 
kötete – alcíme: Szisztematikus fejezetek – foglalkozik. Az értékprobléma már az I/2. feje-
zetben (A munka, mint a társadalmi gyakorlat modellje, 55–100. o.; ezen belül lásd különö-
sen a 79–100. o.) megjelenik, és már itt kimondja: „az értékek objektivitása (…) azon alapul, 
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A marxizmus ontológiai  gondolatmenetének kifejtése  során Lukács meg-
állapítja, hogy már maga Marx nagyon pontosan megkülönbözteti  a  létet  és 
az értéket. Az értéknek, az értéktételezésnek, az értékmegvalósításnak kijelöli 
a társadalmi lét ontológiájában az őket megillető helyet.93 Azt is hozzáteszi: „… 
a szabadság birodalma, amelyben Marx a társadalmi fejlődés legfőbb értékét, 
érték-kicsúcsosodását látja, nem gazdasági jellegű, sőt kilép a gazdaság terüle-
téről, amely, mint Marx éppen itt határozottan állítja, szükségképpen mindig 
a szükségszerűség birodalma marad.”94 A későbbi fejtegetéseket megelőlegez-
ve, leszögezi: „… az értékszerűség is, akárcsak maga az egyéniség, a társadalmi 
fejlődés terméke…”95, de rögtön kiegészíti azzal, hogy: „… az értéknek ez az 
ontológiai  függősége  csak  keletkezését,  lényegét,  az  emberi  gyakorlat  rend-
szerében elfoglalt helyét határozza meg pontosan, de érték jellegét korántsem 
csökkenti le, sőt ellenkezőleg, fokozza ezt azáltal, hogy bepillantást enged ere-
detének és érvényességének létszerű szükségszerűségébe.”96

Az értékek érvényesülésének eredménye lehet csak az emberi nem kibonta-
kozása („a nem némaságának” megszüntetése), ennek azonban feltétele, hogy 
„… a társadalmi létben tudatosodjon a társadalmi reprodukció során létrejövő 
magábanvaló (a régebbi fordításokban: magánvaló – an sich. V. F.), mégpedig 
oly’ módon, hogy ez a tudatosodás az emberi nem mindenkori megtestesülé-
sét úgy helyeselje, mint ami a saját – egyéni –  létéhez  is hozzátartozik,  tehát 
értéktételezés legyen, mellyel hitet tesz az így létrejövő érték mellett.”97 Lukács 
arra is figyelmeztet, hogy az egyenlőtlen fejlődés e téren is ellentmondásokat 

hogy ezek a társadalmi összfejlődés mozgó és mozgató alkotóelemei” (98. o.), jelzi azt is; 
„vannak olyan társadalmi értékek, amelyeknek (…) intézményes apparátusra van szükségük 
ahhoz, hogy társadalmilag érvényesüljenek (jog, állam, vallás, stb.), és vannak olyan esetek, 
ahol a valóság visszatükröződésének objektivációi válnak értékhordozókká, értéktételezé-
sek  kiváltóivá,  stb.  Itt még  csak  nem  is  jelezhetjük  azokat  a  különbségeket,  különnemű 
szerkezeteket, amelyek nyílt ellentétességeket idéznek elő, mert mindezek csak valamennyi 
érték  konkrét  társadalmi  kölcsönhatásaiban  és  kölcsönös  vonatkozásaiban  nyilvánulnak 
meg adekvát módon, és ezért csak a társadalmi gyakorlat, és ezzel a társadalmi lét teljessé-
gére törő, valóban szintetikus fejtegetés ragadhatja meg őket.” (100. o., kiemelés általam, 
V. F.). Az értékek keletkezését az I(3. fejezet (A szubjektum-objektum viszony a munkában 
és ennek következményei, 101–134. o.) alapján értelmezhetjük, s azt különösen a Il/1. és 
II/2. fejezetek (A reprodukció általános problémái, 137–178. o. és a Komplexusokból álló 
komplexusok, 179–232. o.) világítják meg. Az I. kötet az értékek keletkezésére vonatkozó, 
szintén jelentős gondolatsorára később térünk ki; a Lukács-féle vissza-vissza térő tárgyalás 
egyes megközelítéseire mi is más és más megállapításokat alapozhatunk.

93 I. m. II. kötet, 157. o.
94 I. m. 175. o.
95 Uo.
96 I. m. 176. o.
97 Uo.
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teremt, s ez történelmileg rendkívül változó formát ölt. E mozgásban értékek 
igenléséről és tagadásáról, objektív értékek közti konfliktusokról van szó. Eb-
ből  következik,  hogy  „… az  általános  fejlődés  a maga  szükségszerűségében 
magában foglalja az ellentmondásokat a maguk – szintén létező – megjelenési 
formáiban, és hogy valamely létfok igazi totalitását lehetetlen adekvát módon 
megragadni az ilyen ellentmondásosságok megértése nélkül.”98

Mindebből nem csak az következik, hogy mindig csak az adott társadalom 
értékrendjéről  (és  kultúrájáról,  rétegkultúrájáról),  az  értékek  korhoz-társada-
lomhoz kötöttségéről beszélhetünk, hanem az  is, hogy az értékformálásnak, 
sőt, az értékek teremtésének, e teremtő-alkotófolyamatnak mi magunk is ré-
szesei vagyunk. Hiszen a gondolkodó, az alkotóművész, az építész nem csak az 
értékek tételezésével, megvallásával, az emberi nembe tartozásának átélésével, 
hanem új művekkel, „nóvumokkal”, a meglévő és felismert tételezésén túl ér-
tékteremtéssel is részt vesz a társadalmi haladás e jelentős folyamatában. Való-
színűleg itt, ebben a kettős szerepkörben, az egyetemes tételezésen túl a konk-
rét felmutatásban rejlik a művész, az építész, az alkotó ember felelősségének (és 
az alkotói vágyat tápláló önbecsülésének) is a lényege.
Ebben a vonatkozásban nyilvánvalóan lényeges mindaz, amit Lukács On-

tológiájának egyes fejezeteiben az emberi fejlődésről és annak komplexusairól, 
a mind társadalmibbá válás egész folyamatáról kifejt.
Az Ontológia gondolataiból e helyt mégis csak a művészet fogalmához kap-

csolódó gondolatokkal kezdhetjük fejtegetéseinket.
A lukácsi művészetfogalommal sem foglalkozhatunk itt teljes részletesség-

gel.99 Müvészetfogalmát egyébként is már késői periódusa kezdetén Az eszté-

98 I. m. 177. o.
99 I. m. 178. o. Az előzőekben  jellemzett értéktételezési  folyamatot még markánsabban fo-

galmazza Lukács egy kevésbe ismert rövidebb megnyilatkozásában. Lásd: Lukács György: 
Lét és tudat. Gespräche mit Georg Lukács. Rohwelt, 1967. Magyarul lásd: Kritika. 1976/8. 
Az itt kifejtettek szerint a lét – a társadalom léte – „történeti jellegű folyamat”; magával „a 
társadalommal a lét új és specifikus formája jött létre”; „azzal, hogy emberi életet élünk, 
olyan valamit  tételezünk, ami a  természetben egyáltalán nem létezett,  tudniillik az értén-
kes  és  nem-értékes  ellentét.” Továbbá:  „a  legegyszerűbb munka  tételezésével  a  hasznos 
és nem hasznos problémájából, az alkalmas és nem-alkalmas ellentétéből – értékfogalom 
keletkezik. Mennél fejlettebbé válik a munka, (…) annál kifinomultabb és annál magasabb 
szinten  vetődik  fel  a  kérdés,  vajon  valamely  dolog  –  az  egyre  társadalmibbá  és  egyre 
bonyolultabbá  váló  folyamatban  –  alkalmas-e,  vagy  sem  az  ember  ön-újratermelésére. 
Véleményem  szerint  itt  van  az  érték  ontológiai  forrása”  –  folytatja  Lukács  György  a 
gondolatsort.  A marxista  értékelmélet  alapvetését  olvasván  különös  súllyal  vetődik  fel 
minden  építészben  a  kérdés:  hogyan  lehet,  hogy  Lukács  György  korunk  építészetének 
értékteremtő  jellegében  végül  is  kételkedett?  Lukács  a  személyiség  kialakulását  is  a 
jellemzett folyamatból vezeti le: „egy teljesen új kategória jön létre, amely a társadalmi élet 
szempontjából értelmes vagy értelmetlen életre vonatkozik. (…) Az embernek a társadalmi 
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tikum sajátosságában kifejtette. Talán épp az eltérés, az Ontológia keretében 
történő újrafogalmazás  és  az  előző kifejtés összehasonlítása  az,  ami  témánk 
szempontjából a legtöbbet jelentené, minden részkérdés összevetésére azonban 
itt sem vállalkozhatunk. Az Ontológia összegzéseként, a III. kötet utolsó lapja-
in, a halál közelében mégis, mintha Lukács György is nagyobb hangsúlyt tenne 
a művészet környezetformáló szerepére, a cselekvő-alkotó emberben megfo-
galmazódó új  lehetőségek, az aktív oldal kibontakozására, mint előző műve-
iben. Az ismeretelméleti oldalról való közelítés hosszú évtizedei után mintha 
épp Ontológiája végén jutott volna el Lukács is a Nicolai Hartmann által kifej-
tett „cselekvő ember”, „alkotó ember”, (Lukács szavai szerint az ember, mint 
„válaszoló lény”) jövőt alkotó, környezetet teremtő szerepének teljes elméleti 
átlátásához, saját életműve gondolati szintéziséhez.
Távol áll tőlem, hogy Lukács művészetideálját leegyszerűsítve azt túlságo-

san passzívnak, múltba nézőnek, vagy csupán az irodalom és képzőművészet 
talaján értelmezhetőnek ítéljem. Önmaga gátjait, az önmaga által felállított ha-
tárokat azonban (a művészetnek tekintett képzeti világteremtés és a kellemesség 
kategóriájába visszafogott környezetformáló tevékenység, azaz valóságos világ-
teremtés közötti merev válaszfalat) az Ontológia III. kötetében mintha maga 
Lukács is átlépné. Ezzel nem csak megnyitja az utat saját művészetértelmezé-

lét  legkülönbözőbb  összetett  egészeiben  kell  egységesen  cselekednie,  mivel  saját  életét 
újra  kell  termelnie.  Így  létrejön  az,  amit  az  ember  személyiségének,  individualitásának 
nevezünk.”  Ebből  következik  a  személyes  lét  alapproblémája:  „A társadalmi-emberi 
világ ismertetője, hogy a cselekvő személyeknek meghatározott képpel kell rendelkezniük 
arról, hogy hol és hogyan cselekszenek.” Ebből következik a szemlélet szükségessége, és e 
„meghatározott kép” alkotáshoz kapcsolódik lényegében a kritika szerepköre is. Az ember 
önmagáról  alkotott  képében  szerepe  van  a művészetnek  is:  „a  művészet  a  maga  fejlett 
formájában  (…)  visszavonatkoztatás  az  emberre”;  „A művészet  ontológiai  értelemben 
annak a folyamatnak a reprodukciója, amelyben az ember saját életét (…) a társadalomban 
és  a  természetben  önmagára  vonatkoztatva  felfogja.  (…)  A művészet  küldetése  éppen 
az,  hogy  (…)  a  (történelmi)  változatokon belül  az  ember  társadalommal  és  természettel 
szembeni magatartásának kontinuitását megmutassa.” Ebből a gondolatból következik a 
művészet, mint az emberi nem öntudata és emlékezete felfogás, és műalkotás értelmezése 
is: „A műalkotástól tehát valami olyasmit várunk, hogy egy nagyobb realitást egy kisebb, 
önmagában zárt és ezért áttekinthető összefüggésre vetítsen rá.” Kimondja Lukács azt a 
tételt  is,  amely a  történetiségből való származtatásból következik: „a művészetnek nincs 
egységes  genezise,  hanem  fokozatosan  jutott  el  (…)  egy  viszonylagos  szintézishez  úgy, 
hogy bizonyos közös elveket látunk a legkülönbözőbb művészetekben is”. Ezzel végül is 
a művészetek – és az építészet – további fejlődését is tételezi. Lukács György elméletében 
tehát – ez a tétel is bizonyítja – ott a továbblépés lehetősége, csak sajnálhatjuk, hogy ön-
maga  a  „viszonylagos  szintézis”  állapotát  –  képzőművészeti,  építészeti  és  iparművészeti 
vonatkozásban  – még  egy  19.  századi művészetképre  alapozta. Végül  is  ezen  az  alapon 
fogalmazódtak meg a lukácsi esztétika azon tételei, amelyekkel az építészet kortárs művelői 
alig érthetnek egyet.
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sén belül is az építészet és ipari művészetek teljes értelmezéséhez,100 hanem ön-
maga is eljut a marxista ontológia történetiségében a végső tétel kimondásáig: 
Ma történelem a kategóriák átváltozásának története.101 A kategóriák e sajátos 
átváltozása, meghaladása nemcsak az emberi nem történetére, hanem a lukácsi 
személyes mű belső fejlődésére és végső kibontakozására is igaz.
Az Ontológia II. kötetében megjelenő művészetfogalom még őrzi a mági-

kus felfogás emlékét, ez még kevésbé a fizikai értelemben valóságos, gyakorlati 
célokra is értelmezhető művészet-fogalom.
„A művészet középpontjában (…) az ember áll, ahogyan a világgal és kör-

nyezetével  birkózva  nembeli  egyéniséggé  formálódik.”102  Továbbá:  „A mű-
vészet  tudatos antropomorfizálása  (…) a saját  lényege és célkitűzései alapján 
specifikus egynemű közeget teremt, és csak akkor használja fel, amit az életből 
merített, ha már alávetette ezt az egységesítés ilyen folyamatának. Az ilyen át-
alakítás csak azért lehetséges, mert a művészi tételezés nem közvetlen, valósá-
gos-gyakorlati célokra, hanem tisztán mimetikus képződmények megteremté-
sére irányul.”103

E „képződmények” vonatkozásában hozzáteszi azt is: „társadalmilag nézve 
létrejöttük sem tudatos tett eredménye”. Továbbá: „ezeknek az új szükségletek-
nek középpontjában az ember önismerete áll, az a vágya, hogy tisztába jöjjön 
önmagával, azon a fokon, amelyen saját közössége parancsainak egyszerű kö-
vetése objektíve már nem adhatott kielégítő benső magabiztosságot az egyéni-
ség számára. Természetesen minden társadalomnak, mihelyt  ilyen konfliktu-
sok keletkeznek benne, közvetlen társadalmi eszközökkel arra kell törekednie, 
hogy a hozzá tartozó emberek magatartását az illető társadalom normális fejlő-
désének értelmében szabályozza.”104 „A művészet ontológiai sajátosságait e he-

100 Lásd az előző jegyzetet  is. A Lukács György: Az esztétikum sajátossága című kétkötetes 
művében (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965.) kifejtett művészeti fogalommal, illetve en-
nek az építészetre való alkalmazhatóságával részletesen foglalkozott dr. Bonta János előző 
években végzett kutatómunkájában, tanulmányára itt elég hivatkoznunk. Lásd: Az építé-
szetelmélet  körvonalai.  Építészetelméleti  alapkutatások  1978-1980.  Végleges  formában, 
egyetemi jegyzetként megjelent; Bonta János: Építészetelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1982.

101 Miklós Pál egy 1975-ben írott tanulmányában (Lukács és az  iparművészet elmélete,  lásd 
Miklós Pál korábban idézett művében: Vizuális kultúra. Magvető Könyvkiadó, Elvek és 
utak sorozat, Budapest, 1956.) már utalt – az  iparművészet oldaláról – a korábbi  lukácsi 
kategóriák meg haladásának szükségességére. Nem valószínű, hogy Lukács e tanulmányra 
reagált az Ontológia utolsó lapjain; az életmű logikája maga is odáig érkezett, hogy az em-
ber környezetteremtő szerepe a korábbinál nagyobb hangsúlyt nyerjen.

102 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról. III. kötet, 369. o.
103 Lukács György, az előző pontban idézett mű, II. kötet, 529. o.
104 Uo. 529–530. o.
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lyen Lukács túlzottan is az ideológiai szférához köti: „… mihelyt a művészet 
már kialakult,  létrejön egy olyan alfaja,  az  iparművészettől a belletrisztikáig, 
amelynek  nincs  kapcsolata  ezzel  a  nembeli  sorssal  és megreked  a múlékony 
partikularitások leképzésénél; az ilyen művészet (…) idővel nyomtalanul el szo-
kott  tűnni, A tulajdonképpeni,  az  igazi művészet  azt  akarja  feltárni, miként 
emelkedik nembeli sorsát megélve az ember (…) azzá az egyéniséggé, amely, 
éppen mert  egyúttal  nembeli  is,  hosszútávon  a  konkrét  emberi  nem  nélkü-
lözhetetlen  építőkövévé válhat.”105 Aláhúzza mindezt,  amikor hangsúlyozza; 
„a filozófia és művészet nagyságát és lényegét tehát semmibe veszi az, aki nem 
tekinti középponti  fontosságúnak azt a  funkciójukat, hogy elsősorban válsá-
gokra válaszolnak.”106

Nem követhetjük  itt  sem Lukácsot  az Ontológia  további  fejtegetéseiben, 
bármennyire lényegesek is azok szempontunkból. Az olyan tételek mint „… a 
legmagasabbrendű értékek (…) magasabb szintre emelik az ember emberi létét, 
(…) a valóság gazdagabb, elmélyültebb megragadásának szerveit alakítják ki az 
emberben, (…) egyéniségét egyénibbé és egyben nembelibbé is teszik,107 vagy 
az elidegenedésről, az alkotói viszony és befogadóképesség kérdéseiről, a mű-
alkotás lényegéről, defetisizáló szerepéről108 mondottak lényeges elemei annak 
a gondolatsornak, amelynek ismerete nélkül a művészet és az értékek világáról 
csak kevesebb alappal gondolkodhatunk.
Úgy tűnik azonban számunkra, hogy az igazán lényeges és megkerülhetet-

len gondolatok az Ontológia III. kötetének végén az itt említetteket is teljeseb-
bé, és – ha a III. kötet gondolatait a művészet sajátosságaira visszavetítjük – az 
előbb részletesen idézett művészet-felfogást mélyebbé, szélesebb körben értel-
mezhetővé teszik. Lukács a III. kötet végén összegezi a társadalmi létformában 
bekövetkező ugrás jelentőségét; „… e lét újonnan kialakuló középponti alakja 
a gondolkodva cselekvő, vagy cselekvőén gondolkodó lény, amit Marx (…) úgy 
fejezett ki, hogy a körülmények változása egybeesik az emberi tevékenységgel, 
illetve önmegváltoztatással. Amikor e gyakorlat mibenlétének elemzésekor az 
embert  válaszoló  lénynek  neveztük,  akkor  ugyanerre  gondoltunk;  önfejlődésre 
a tárg yak megváltoztatása révén.”109

105 Uo. 530. o. Az utóbbi gondolat egyébként alátámasztja azt a gondolatsort is, amit „az építé-
szeti közvéleményformálás” című kötetben (Építészetelméleti alapkutatások 1978–1980.), 
a  kutatómunka  előző  fázisában  a  kultúra  szabályozó  szerepéről  kifejtettünk.  (Lásd még 
e vonatkozásban a 66. jegyzetet is).

106 Uo.
107 I. m. 542. o.
108 I. m. 602–603. o.
109 I. m. 545. o.
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Önfejlődés  a  tárgyak megváltoztatása  révén  –  ez  a  gondolat  szükségsze-
rűen nemcsak a különböző viszonyokra, hanem a valós tárgyakra is érvényes. 
Hiszen az építészet története semmi más, mint a tárgyak megváltoztatásának 
története, az emberi nem önfejlődésének kifejezéseként, és a további önfejlő-
dés kiváltó forrásaként. Nem kell bővebben bizonyítanunk, hogy ha az értékei 
„a társadalmi összfejlődés mozgó és mozgató alkotóelemek,”110 és az emberi 
nem önfejlődése a tárgyak megváltoztatása révén, folyton előre mozgó folya-
matban, az egyre magasabb szintre emelkedő emberi létben következik be, mi-
közben az egyén egyénibbé és egyben nembelibbé is válik, úgy a tárgyak meg-
változtatásának folyamatából, a „mozgató alkotóelemek” sorából az építészet 
és alkotófolyamata sem zárható ki – az építészet tehát szükségszerűen része az 
önfejlődési folyamatnak, és művei értékhordozók, részesei az értékrendnek.
Mindezt Lukács György sem tagadta, hiszen a jelen építészetét kívánta csak 

az értékrend aljára, a kellemesség skatulyájába szorítani – elismerve az építé-
szet nagy  történelmi pillanatainak művészet  voltát, művészet  jellegét.  „A lét 
egészének történetisége meghatározza a kategóriák történetiségét is, minthogy 
a történetiség a saját létét határozza meg.”111 Ha ez a gondolat a lukácsi leve-
zetésben abból következik, hogy „az ember válaszoló  lény”, úgy az építészet 
és a környezetkultúra a legfontosabb nembéli válaszai közé tartoznak. Ezzel, 
ha Lukács saját okfejtéseiben megkérdőjelezi is az építészet művészi értelem-
ben értékteremtő voltát, ennek ontológiai bizonyítékát mély és széleskörű le-
vezetésében, az emberi történelem önteremtő folyamata törvényszerűségeinek 
feltárásával maga teremti meg. „Hiszen éppen ez a felismerés, hogy az ember 
válaszoló lény, illeszti be az embert a lét fejlődésének ezen a fokán azoknak az 
önmagukat egyszerre megőrző és megváltoztató kategóriáknak a lét- és hatás-
módjába, amelyek objektíve, minden tudattól függetlenül, valóságos tárgyias-
sági meghatározások általános mozzanataiként léteznek.”112

Az építészet, a természetből környezetet, „második természetet” létrehozó 
„válasz” valószínűleg épp az egyik  legfontosabbika a „valóságos  tárgyiassági 
meghatározások  általános  mozzanataiként  létező,”  önmagukat  megőrző  és 
egyidejűleg változtató kategóriáknak.
Talán túlzottan tárgyiasítom, röghöz kötöm itt Lukács elvont gondolatait. 

Az építészet azonban – s mi, építészek nem is hihetünk másban – mindig is 
röghöz kötése volt a legmagasabb rendű szellemi kategóriáknak, a legelvontabb 
nembéli  gondolatoknak,  hiszen  az  építészet  volt minden  korban  az  emberi-
társadalmi én – és öntudat – tárgyi tükre. Ha úgy tetszik, az emberi nem kőbe 

110 I. m. III. kötet: Prolegomena. 359. o. (Kiemelés általam – V. F.)
111 Lásd a 92. jegyzetet.
112 Lásd I. m. III. kötet 359. o.
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írott „öntudata” és „emlékezete”. Vajon a másik írás, a fogalmakra, betűjelre 
alapozott, ha elvontabb is, gondolataiban gazdagabb-e? Többet nyújtanak-e az 
emberiség múltjáról a pergamenek mítoszai, az irodalmi művek, vagy az épü-
letek díszei, plasztikái, mozaikjai, falfestményei, a képzőművészet művei, mint 
maga az építészeti mű, a kőbe zárt gondolat? Megítélésünk szerint aligha.
A lukácsi Ontológia végső gondolatsora, konklúziója épp ezért visszaadja 

számunkra  is  a  lukácsi  rendszer  (művészeti  értelemben vett)  egyetemességé-
nek, teljességének érzetét, visszaállítja a művészetek anyjának, az építészetnek 
az emberi nem önkifejlődésében betöltött szerepe elismerésének lehetőségét. 
Maga Lukács  is megállapítja, miközben az organizmus és a környezet  folya-
matosan  előrehaladó  ellentétességét  elemzi, mint  a  lét  számára  alapvető  fo-
lyamatformát, hogy a  társadalmi  lét  fokán, amely a szerves  lét szintjére épül 
„…a környezethez  való  aktív  alkalmazkodás  során  olyan  újszerű  kategóriák 
jönnek létre, amelyek (…) a társadalmi lét sajátos társadalmi élet- és reproduk-
ciós formáiban való kialakulásuk, kibontakozásuk, uralkodóvá válásuk révén 
a lét önálló, minden ízében a saját létmeghatározásainak alávetett formáját ala-
kítják ki ebből.”113 Lehet, hogy Lukács végső tételei megfogalmazása előtt újra 
gondolta  az  általa  előzőleg  alig megértett  design  jelentőségét,  ilyen  „újszerű 
kategória” voltát? Alig  valószínű. Az  azonban nyilvánvaló, hogy ontológiája 
megfogalmazása során, életműve szintézisében a logikai következetesség szük-
ségszerűségével el kellett jutnia oda, hogy a történetiséget a jövőre is kivetítve, 
az újszerű elemek megjelenését a művészet onto-genezisében is tételezze. Ha a 
tervezés szerepkörének egyes fejezeteit talán nem is; az egész alakító folyamat 
emberi-társadalmi jellegzetességeit végül is szükségszerűen végig gondolta.
„Az emberiség fejlődését nem érthetjük meg ontológiailag, ha nem látjuk, 

hogy  a  munkafolyamat,  e  folyamat  előkészítése,  eredményei  stb.  csirájában 
tartalmazták  már  az  emberiség  későbbi  létének,  még  a  legfejlettebbnek  is, 
legfontosabb  és  legmagasabb  rendű  kategóriáit.  Csupán  arra  utalunk,  hogy 
mind maga az aktivitás, mind pedig tudati előkészítésének szükségszerűsége 
már  az  értéket  és  a  Legyent  (Werden)  is  tételezte,  mint  ami  mértéket 
ad  és  belsőleg  szabályozza  ezeket  az  aktivitásokat  a  munkafolyamatban 
és a munkatermékben egyaránt.”114 Az aktivitás, az érték, a Legyen, a mérték, 
a legmagasabb rendű kategóriák említése – ez bizonyosan nem elfogultság az 
építészetre, formatervezésre, városépítészetre, a környezetkultúra mai technikai 
szintű alakításának szellemi vezérlésére éppúgy értelmezhető, mint a művészet 
és tudomány más jelenségeire. Talán még az sem szükséges, hogy e Tervezést 
a művészet fogalma alá soroljuk, hiszen e kategóriák is történetileg változók; 

113 Uo.
114 I. m. 365. o.
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lehet, hogy ezesetben már épp e Tervezés az átfogóbb, és magasabb rendű, mert 
már nem csak a múltat, (az emlékezést és öntudatot), hanem a legyent, a jövőt 
megfogalmazó  kategória?  Végül  is,  nem  az  a  lényeges,  hogy  az  építészetet 
művészetnek valljuk; sokkal inkább az, hogy tényleges értékteremtő szerepét, 
emberi  jelentőségét,  az  emberi  nem  önkibontakozásában  betöltött  szerepét 
fel- és elismerjük. Ehhez a felismeréshez a lukácsi érvelés nemcsak ontológiai 
alapot nyújt, hanem egyúttal mértéket is ad.
Lukács zárógondolatát érdemes még idéznünk, ha az ér   tékrend ontológiai 

alapjait, a társadalmi létből következő voltukat keressük. „Maguk az ontológiai 
meghatározások  (a  kategóriák, mint  a meghatározott  lét  formái)  azok,  ame-
lyek létszerű kölcsönös kapcsolataikban ílymódon egyre társadalmibbá teszik 
a társadalmi létet.”115 Ebből azonban az is következik, hogy „… a társadalom 
ílymódon kialakuló, újszerű, tisztábban társadalmi létformái szintén a saját, az 
emberi, a társadalmi aktivitások termékei.”116

Úgy gondolom, hogy napjaink építészete, tárgytervezése és városépítészete 
is  ilyen  részben  újszerű  létformák,  amelyek  az  emberi  aktivitás  fejlődésének 
termékei;  értékteremtő  szerepük,  értékhordozó mivoltuk  épp  a  Lukács  által 
kifejtett folyamatból, a társadalmi lét ontológiájából következik.
Mindebből nem csak az alkotói oldal jelentősége, a társadalmi alkotó folya-

mat sajátossága, hanem a befogadói oldal változásai, új lehetőségsora is követ-
kezik. Ez az ontológiai folyamat – amelyben Lukács is kiemelte az egyéniség 
lehetőségeit,  a marxi  szabadságfogalom  alapvető  voltát  –  valóban  az  ember 
nembéli,  s  ezáltal  egyéni kibontakozásának új  lépcsőfokait nyújtja. Egyre el-
érhetőbbé, realitássá válik a befogadó belső fejlődése; az ember önkibontako-
zásnak az a folyamata, amely Gramsci szerint az emberi kultúra lényegét adja. 
Hiszen  az  építészeti  kultúra  is  része  az  egyetemes  kultúrának,  s mint  ilyen, 
lényegében  is  azonos  vele.  „A kultúra  (…)  saját  belső  énünk megszervezése 
és fegyelme, saját személyiségünk birtokbavétele, olyan magasabb fokú öntu-
dat megszerzése, amelynek révén képessé válunk történelmi jelentőségünk, az 
életben betöltött funkciónk, jogaink és kötelességeink megértésére”117 – vagyis 
– emberi nembeli mivoltunk átélésére.

115 I. m. 365–366. o. Lukács jegyzetekben megjegyzi: „csupán az emberi aktivitások rendszeres 
elemzése  teszi majd  lehetővé,  hogy  az  itt  felmerülő  problémákat  valamennyire  is  köze-
lebbről szemügyre vegyék.” I. m. 367. o. A „meghatározások” fogalma alatt – a fordítás itt 
félreértéshez vezethet – a létezőt, a tényeket és nem definíciót kell érteni.

116 Uo.
117 Antonio  Gramsci:  Szocializmus  és  kultúra,  1921.  In:  Marxizmus,  kultúra,  művészet. 

Kossuth Kiadó, Budapest, 1965. 189. o.
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A mű rétegei – értékei, az értékrend változása és válsága

Ha a lukácsi filozófiához fordultunk az értékek ontológiájának átlátása érdeké-
ben, az értékek – az esztétikai értékek – vizsgálatában, az értékrend felépülé-
sének kérdéseiben jogosan fordulhatunk Nicolai Hartmann tételeihez, hiszen 
Lukács, miközben épp Hartmann ontológiai következetlenségeit bírálja Onto-
lógiája I. kötetében, Hartmann részelemzéseinek, egyes megállapításainak ér-
tékeit maga is elismeri. Maga az a tény is bizonyítja ezt, hogy Ontológiája I. kö-
tetében,  a  „Történeti  fejezetek”-ben  szinte  a Hegellel, Marx-szal  foglalkozó 
fejezetekhez hasonló súllyal tárgyalja azt, amit úgy nevez: „Nicolai Hartmann 
előrenyomulása egy igazi ontológia felé.” Minket itt már nem Hartmann onto-
lógiája, hanem azok a gondolatai érintenek, amelyek egy esztétikai értékrend 
alapjainak átgondolásánál kikerülhetetlenek.
A Hartmann-i  gondolatrendszer  talán  legfontosabb  vonása  az  ember  te-

remtő képességébe vetett hit; az alkotó, a cselekvő, értéket alkotó ember meg-
ragadása.118 Az emberi vonás tehát, amelyet Marx Feuerbach-tézisei (és egész 
munkássága), mint az emberi gyakorlatban kibontakozó sajátosságot fejtenek 
ki, s amelynek részletes kimunkálása Lukács Ontológiájában történt meg, jó-
formán végleges érvénnyel, a társadalmi lét létmódját és értékrendjét mint az 
élő emberi társadalom önfejlődési folyamatát jellemző változások eredményét 
jellemezve. Említettem már, hogy épp az Ontológia utolsó lapjain jelenik meg 
különös hangsúllyal az aktivitás, mint a válaszoló ember önmaga létformáját is 
teremtő sajátos képessége. A lukácsi kifejtésnek az ontológiai mélysége, a Hart-
mann-nal (ontológiai kérdésekről) folytatott belső vita teremti meg annak a re-
ális lehetőségét, hogy a Hartmann-féle értékelméletet ne utasítsuk el Szigeti Jó-
zsefhez hasonló módon.119 Elfogadva azt, hogy az antropológiai gyökerekből 
fakadt értékelméletet nem saját Hartmann-i talaján, hanem a lukácsi társadalmi 

118 Itt és a következőkre nézve lásd: Nicolai Hartmann: Esztétika. Magyar Helikon, Budapest, 
1955.  (fordította: Bonyhai Gábor,  az utószót  írta:  Szigeti  József). Hartmann e művének 
utolsó fejezetcíme is, a Függelékben: 42. Az ember teremtő képessége 732–734. o.

119 Lásd I. m. Szigeti József utószava, például a 799. oldalon; „az antropológiával összekapcsolt 
értékelméleti idealizmus, amelynek napjainkban marxizáló vonásai is akadnak, nem alkal-
mas arra, hogy a művészet igazi nagy útjára, a koronként megújuló, más-más osztályalapon 
újraszülető,  tartalmában  és  formajegyeiben  éppen  ezért  gazdag  történeti  változatosságú 
művészeti realizmusra megfelelő elméleti fényt vessen.” A 786.oldalon pedig megállapítja: 
„A Hartmann-féle antropológiai elvnek immár döntő elemévé válik, hogy az embert em-
berré (természeti alkatán innen és túl) éppen az időtlen szférába való átnyúlása teszi. Ily 
módon múlt és jelen között a kapcsolatot nem a reális történelmi fejlődés, hanem a történe-
lem ’fölötti’ értékszféra idealitása teremti meg.” Lukács ontológiája e Szigeti-féle koncepci-
ót meghaladó választ ad a művészet igazi nagy útjáról, a reális történelmi fejlődésről, amit 
nem szükséges e helyen kifejteni.
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ontológia szélesebb nézőpontjából, a változó társadalmi Lét megnyilvánulása-
ként, újszerű kategóriájaként kell értelmezni, e Hartmann-i gondolatsort saját 
értelmezésünkben  kell  újra  Írni.  Egy  olyan  építészetesztétika megteremtése, 
teljes felépítése, amely e Hartmann-i gondolatrendszert is beépíti, itt nem lehet 
feladatunk – ez csak nagy elmélyülést kívánó további kutató munka és össze-
gezés eredménye lehetne.120 Itt a Hartmann-i eredményekből csak az esztétikai 
értékek sajátosságaira, és a mű rétegeinek értelmezésére vonatkozó megállapí-
tásokat szeretném, mint alapvető jelentőségű gondolatokat kiemelni.
Hartmann alapgondolata: „az értékérzés jelzi az értékeket.”121 Ha ennek az 

értékérzésnek a történelmi kifejlődését a lukácsi ontológia alapján értelmezzük, 
úgy – anélkül, hogy szubjektivizálnánk az értékeket – tulajdonképpen utalunk 
az értékek emberi-társadalmi meghatározottságára,  történetiségére, réteghez-
személyhez tartozására, arra a sajátos létezési módra tehát, amely minden vo-
natkozásában a társadalmihoz tapad, mégis viszonylagos önállóságot nyer.
Az értékosztályok, amelyeket Hartmann felállít; a javakhoz fűződő értékek, 

hasznossági  és  eszközérték,  és más  önértékek,  pl.  a  tényállás-érték;  élvezet-
értékek, igy a „kellemes”; az előzőhöz tapadó vitális értékek, amelyek az élet 
szintjétől,  kibontakozásától  és  erejétől  függenek;  s  ezek  felett  hierarchiában 
az  erkölcsi,  esztétikai  és  ismeretértékek.  Itt  számunkra  az  életértékek  (széles 
körben értelmezve) és az esztétikai értékek egyaránt  jelentősek. Az életérték 
és az építészet kapcsolatáról nem kell sokat mondanunk. Az életértékek sora – 
beleértve már a javakhoz fűződő értékeket, az élvezet-értékeket (például a ké-
nyelem vagy komfort-érzetet), vagy az életértékek további skáláját – a társadal-
mi gyakorlat mindennapi cselekvéseibe ágyazottan irányítja tevékenységünket, 
s ezen belül építészetünket. Az életértékek e sorából azonban a szellemi érté-
kek világa is kiszakíthatatlan; az etikai vagy esztétikai érték éppúgy csak a tár-
sadalmi életből,  a  lukácsi módon származtatható, mint az előzők. Valójában 
ebben rejlik a „művészet és élet” egységének kérdése, a hagyományos értékek 
válsága,  az  egész  értékrend  változásának,  továbbalakulásának  problémája  is. 
A Hartmann által  idézett metafizikai  értékprobléma  („mi  az  érték  létmódja, 
hogy érvényének mi az értelme és eredete, s hogy relatívak-e vagy pedig abszo-
lútak az értékek”) a társadalmi lét ontológiája síkján nemcsak feloldódik, ha-
nem a „Legyen”, a lét által az ember elé állított követelményrendszer jellege, az 

120 A Hartmann-féle  esztétikai  gondolatkörre  építi  például  Budai  Aurél  a  műemlékvéde-
lem egyes  esztétikai  kérdéseit  tárgyaló  tanulmányait. Budai  egyik újabb  tanulmányában, 
e Hartmann-i megközelítésmódtól eltávolodva egyes, az építészet szempontjából lényeges 
kategóriák vizsgálatával  foglalkozik. Lásd dr. Budai Aurél: Tér,  idő,  esztétikum. Építés-
Építészettudomány 1981/13. 1–2. 45–62. o.

121 A tételt Szigeti József idézi Hartmann egy másik művéből (N. H.: A z erkölcsi követelmé-
nyek lényegéről. 1949. Kleinere Schriften. I. kötet, 304-305. o. (utószavában a 786. oldalon).
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értékek affirmatív, megerősítő szerepe is minden öntudatra ébredt emberben 
sajátos érvényt nyer. Hiszen az értékek létezési módjukban végül is érvényesek.
Az esztétikai értékek vonatkozásában Hartmann rámutat arra, hogy az esz-

tétikában nem lehet „… különböző általános értékeket kiemelni, hanem a leg-
nagyobb mértékben  individuális  értékek  végtelen  sokaságával  van  dolgunk; 
mert minden műalkotásnak és szinte minden egyéb szépnek saját különös ér-
téke van,  amelyben  találhatók ugyan általánosabb vonások  (értékelemek), de 
amely mégsem oldódik fel ezek összegében, hanem valami egészen más.”122

„Az ember és a művészet értelemadása” fejezetben kimondja azt is: „a vi-
lágban minden  értelem értékkel  függ össze,  sőt  lényegileg  az  értékekre való 
vonatkozásban, az értékek megvalósításában és megértésében áll.”123 Továbbá: 
„az értelemadás, melyet az esztétikai értékek hoznak az ember életébe, alap-
jában véve nem áll másban, mint abban a meggyőző érzésben, hogy szemtől 
szemben  állunk  valami  abszolút  önértékűvel  –  valamivel,  amiért magáért  is 
érdemes  lenne élni,  függetlenül  attól, hogy egyébként van-e valami érték az 
életben.”124 Majd igy folytatja: „… amire az esztétikai érték képes, az nem re-
ális változás, hanem az ember belső, lelki átállítása; semmit sem szüntet meg, 
hanem szellemi javakat ad, valami felbecsülhetetlent, megfizethetetlent ajándé-
koz nekünk. Az itt ható erő nem reális, de olyan erő, amely a valóságos lelket 
ragadja meg, s igazolja az életet – világnézeti jelentőségű erő. Alapjában véve 
a szépség (az esztétikai értékesség) minden átélése világnézeti jelentőségű; épp 
azáltal, hogy értelmet ad életünknek.”125

Az esztétikai értékről említetteket ha összevetjük Lukácsnak a kategóriák 
fejlődéséről megfogalmazott felismeréseivel, úgy nyilvánvalóvá válik számunk-
ra  az  is,  ami  a műelemzés  legfőbb  problémája:  a  kritikus  számára  sohasem 
adott más csalhatatlan mérce, mint saját érzékenysége, értékfelismerő képes-
sége,  elemzőkészsége. Minden mű  esetében  csak magában  a műben,  annak 
feltárása során mérhető le, milyen belső, esztétikai értékekkel rendelkezik az, 
s milyen szintjét képes nyújtani annak az élménynek, amely – mint láttuk – már 
élményvolta, vagyis nembéli emberré emelő jellegénél fogva is embertformáló, 
tehát világnézeti jelentőségű.
Individuális  értékek  sokaságával  van  dolgunk;  szabályokban,  normatív 

tételekben alig rögzíthető különös, tehát nem általános, hanem partikuláris voná-
sokból kell megítélni az értéket, felismerni és mások számára is felismerhetővé, 
tudatosított  élményforrássá  tenni  a művekben  jelentkező  építészeti  értékeket. 

122 Hartmann, I. m. 499–500. o.
123 I. m. 630. o.
124 Uo.
125  I. m. 632. o.
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Mindebből nyilvánvaló az is, hogy az építészeti értékekről sem lehet tankönyv-
szerű regisztrálással teljes leírást adni; csak az érzékenység növelhető, az egyéni 
fejlődésben küzdhető végig ugyanaz a folyamat, amelyet Lukács a társadalom 
fejlődésében a kategóriák fejlődésével, történelmi alakulásával jellemzett.
Természetesen téves lenne, ha úgy értelmeznénk mindezt: az értékek meg-

ragadhatatlanok,  vagy nem  létezők;  hogy  tetszés  szerint  lehet  értékszférákat 
felállítani,  újszerű  értékekre  hivatkozni,  mert  az  azonosításnak-rögzítésnek 
nincs más módja, csak a szubjektív besorolás. Épp fordítva: arról van szó, hogy 
az értékek  feltárása és élményként való érzékelése érzékenységet, nembéli  és 
hivatásbéli felkészültséget, érett személyiséget, sokágú ismereteket, átlátást, ki-
művelést, tehát végső soron magasrendű kulturáltságot igényel, sőt, ezen túl, 
bizonyos  tehetséget  is. Tehetséget  igényel  (ugyanolyan kifejlett  érzéket, mint  
zenénél  a  hallás)  a  vizuális  hatások  élményszerű  feldolgozása,  érzékelése  is, 
és különösen tehetséget – íráskészséget, műelemző készséget, meggyőző erőt 
és sok más vonást – kíván az élmény továbbadásának, vagy az arra való felké-
szítésnek a mestersége; a műkritika.126 Ehhez még azt is hozzátehetjük, amit 
már  előzőekben  kifejtettünk,  hogy  a mű  elemzőjének  hivatásbeli  értékérzé-
kenységben az alkotóval legalább megközelítően hasonló szinten kell állnia.
Az esztétikai értékek  felfejtésének alapja azonban mindenképpen a befo-

gadás mélysége; az élmény és mű viszonya, a mű élménykeltő képessége. Az 
egyik oldalon tehát esztétikai értékek megléte, jelenléte a műben; érzékenység, 
befogadókészség, nembéli kiműveltség hasonló vagy legalábbis jelentős szinten 
a befogadó oldaláról.
E sajátos kettős viszonyban bomlik ki a mű szellemi mondanivalója-értel-

me, belső rétegezettsége; a mögötte álló emberi-társadalmi tényezők-vonatko-

126 A műkritikának  ezekkel  a  kérdéseivel  –  „az  érzékenységet  és  tudást  egyaránt  kívánó” 
műfajjal,  az  érzékeny  értékrend  szükségességével –  foglalkozott mások mellett  legutóbb 
Vadas József is a Kritika hasábjain (V. J.: Műkritika – önkritika. Kritika, 81/9. 20–21. o.). 
A műkritika  helyzetét  sokoldalúan  feltáró  és  bemutató  cikk  is  utal  azokra  a  jelenségek-
re, problémákra és nehézségekre, amelyek a magyar művészetkritika  (és építészetkritika) 
ilyen irányú elmélyedését, fejlődését napjainkban gátolják, hátráltatják. Érvelésében Fülep 
Lajost idézve (a szöveg eredeti helye Fülep: A magyar műkritika. Magyar Szemle, 1906. ja-
nuár 18. In: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Cikkek tanulmányok. I. kötet. 
Magvető Kiadó, Budapest, 1974. 126. o.) mondja ki konklúzióját: „… felháborodásában 
írta le Fülep Lajos ezeket a sorokat: a műkritika ellenőrzése nem egy ember hivatása, nem 
is tízé, hanem egy szellemileg érett tárdadalomé. Hol van ilyen? Mi szól e megállapításból a 
mának? Legfőképpen talán az, hogy a szellemileg érett társadalom nem magától jön létre. 
Keményen meg kell dolgozni érte. A kritikusoknak és azoknak  is, akiknek kritikai  tevé-
kenysége nagyjában és egészében a műkritika – mások munkálkodásának – bírálatában me-
rül ki. (Fülepet e vonatkozásban az eredeti tanulmánysor második kötetében, „A marxista 
műkritika kiindulási pontjai” című fejezetben idéztük). Fülep véleményére a későbbiekben 
vissza kell térnünk.



 

238

zások, törekvések-jelentések csak egyre behatóbb elmélyedés során feltárulko-
zó különös háttérvilága.
Lukács  a Hartmann-féle  természetfilozófiát  bírálva,  jogosan  utasította  el 

az ontológiai rétegelméletet, hiszen a marxi társadalomfilozófia oldaláról an-
nak ellentmondásai nyilvánvalóvá váltak. Ahogyan a lukácsi ontológia talaján 
Hartmann értékelmélete, esztétikája épp a bírálat birtokában sokoldalúan ér-
telmezhető, a műalkotások rétegstruktúrájának feltárása hasonló módon a kri-
tikai elemzések jóformán nélkülözhetetlen vívmánya. A valóság többrétűsége, 
ennek feltárása, érzékelése nemcsak szükségszerű folyamat, hanem a befogadó 
sajátos élménye is; az elmélyedésnek, a végiggondolásnak új és új lépcsője, olyan 
szakaszos vagy együttes átlátási folyamat, amelyben közvetlen benyomásaink, 
logikai ráismeréseink-örömeink, személyiségünk belső, mélyebb rétegei, egész 
szellemi világunk egyaránt szerepet kap.
A reális anyagi „előtér” és egy Hartmann szóhasználatában irreális, e mö-

gött álló szellemi „háttér” minden műalkotás alapvető két mozzanata; az utób-
bi  a megformált matéria mögött  a  végső  szellemi  tartalom,  amit  csak  az  át-
élő alany változtat elevenné. E két szélső pólus között a rétegek sora húzódik; 
a rétegződés tovább halad befelé. A létmódok – a dologi, az élő, a pszichikai 
és  a  szellemi –  tartalmi-strukturális  különbsége  is  érvényesül;  nem egyetlen 
hátérréteg jelenik meg, hanem az egymás mögé kapcsolódó rétegek egész sora; 
„… e rétegek valamennyien irreálisak – mondja Hartmann –, csak a megjele-
nési viszonyban vannak jelen, tehát csak a szemlélő szubjektum számára állnak 
fenn,  s mind  tartalom, mind  struktúra  tekintetében  világosan  elkülönülnek 
egymástól.”127

Egy Rembrandt-önarcképen értelmezve a rétegeket, Hartmann hat ténye-
zőt említ:
  1. Előtér: a reális adottság, a kétdimenziós tárgyra festett színfoltok, a fény 
és tér adottságai;

  2. a háttér első rétege; az ábrázolt háromdimenziós tér és annak fényviszo-
nyai, az ábrázolt alak dologi figurája, és környezete; 

  3. a mozgás,  az  eleven  testiség,  a portré  arcjátéka, mint minden  további 
alapja; 

  4. vele  együtt megjelenik  az  ember  belső  világa,  a  jellem,  a  személyiség 
sorsa, amely az arcvonásokban tükröződik.

  5. Ez a nem dologi és nem érzéki réteg képes megjeleníteni valami mást; az 
ember individuális ideáját. Ez a ráismerés, a „hasonlóság” oka. 

  6. Megjelenhet e mögött az általános emberi, a szimbolikus, a szellemi.

127  Hartmann, I. m. 263. o.
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„A nagy műalkotások nagyságát és maradandó jelentőségét éppen ez a vég-
ső mélyréteg biztosítja (…) az általános az, ami minden korban újból és újból 
szól az emberhez”128 - mondja Hartmann.
Az arckép példája más módon érzékelteti azt az összefüggéssort, amit Luk-

ácsnál az „intenzív totalitás” fogalma takar, s amit Hartmann a létsíkok hasa-
dásából is többszöröződő műrétegek mögött vél megragadni. A dologi, érzéki 
lét (1. és 2.), az élet (3.), a lélek (4.) és a szellemi világ (5. és 6.) létsíkjai alkotják 
a műrétegeket, az ontológiai lét szintjeinek a társadalmiság legmagasabb réte-
geiig terjedő, a műben feltárható rétegstruktúráját.129

A rétegelméletet,  amelynek  az  építészetben  való  értelmezését  Hartmann 
részletesen kifejti, az építészet területén is szükséges végiggondolni.130 
Az  már  első  megközelítésben  is  nyilvánvaló,  hogy  az  építészetben  –  és 

a  tervezői tevékenység által létrehozott környezet egészében – más a közvet-
len dologi lét, az élet, a személyiség és a társadalom szellemi világának kapcso-
lata, mint Rembrandt valamelyik arcképében, az  irodalom, vagy a zene nagy 
műveiben. Arról a meghatározó alapösszefüggésről van  itt  szó, amely a mű-
faji  közeg  leglényegesebb  vonása  is;  az  adott műfajban,  közegben  az  ember 

128 I. m. 267. o.
129 Hartmann felfogása szerint „a  rétegek egymásutánja,  sőt a  rétegek száma  is az anyaggal 

együtt változik. De ezenkívül együtt változik a látásmóddal és az annak megfelelő formá-
lással is – tehát azzal, amit stílusnak neveznek” (268. oldal). Továbbá: „… minden előtér-
szerű rétegnek e mélyebb rétegek megjelenítése a feladata (…) az egymásutánnak sorjellege 
van, tehát (…) a megjelenési viszony lépcsőzetes benne (…) nem kéttagú viszonyról van szó 
(…) hanem soktagúról, amely rétegről rétegre terjed (…) ebben a lépcsőzetes viszonyban 
csak a legbelső réteg, az érzékileg reális rétege nem megjelenő, s csak az utolsó és legelső 
nem áttetsző vagy megjelenítő. Valamennyi köztük  fekvő  réteg maga  is megjelenő, csak 
az utolsó és legelső nem áttetsző vagy megjelenítő. Valamennyi köztük fekvő réteg maga 
is megjelenő, s ugyanakkor egy másikat megjelenítő réteg (…) e rétegek mindegyikét mint 
megjelenőt egy előtérszerűbb réteg hordozza, ugyanakkor maga is egy háttérszerűbb réteg 
megjelenésének hordozója (…) végső fokon a lépcsőzetes megjelenési viszony egész terhe 
az érzéki-reális előtérrétegre nehezedik. A művész egyedül ezt tudja közvetlenül alakítani; 
a többi réteget csak közvetve alakíthatja, csak az első rétegen keresztül tudja megjeleníteni, 
mégpedig ennek formálásával irányítva. S mivel a formálás egyben a szemlélő irányítása, 
ugyanezt a szemlélő felől tekintve így fogalmazhatjuk meg: a belső szemlélet – a befogadó 
képzelet, fantázia,  intuíció – egész irányítása a reális előtér észlelhető rétegéből  indul ki; 
rajta keresztül csak az jelenik meg a következő, már irreális rétegből, ami a látható formálás 
alapján  képes megjelenni”  (268–269.  o.). Máshol megállapítja:  „…  az  esztétikai  formát, 
voltaképpen egyik rétegben sem tudjuk ’elemezni’, a művészet titka marad; csak bizonyos 
külső vonásaival jellemezhető” (368. o.). „… maga a művészi forma – akár egyetlen réteg-
ben is – továbbra is hozzáférhetetlen az elemzés számára” (350. o.). Ahogyan az előzőekben 
kifejtettük, a befogadói-kritikai érzékenység oldhatja csak fel a Hartmann által ismételten is 
rögzített ellentmondást, a művészi forma mibenlétének említett megközelíthetetlenségét.

130 I. m. 15. Fejezet, A rétegek az építőművészetben, 333–348. o.
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önmagára vonatkoztatott  (társadalmi-történeti) vagy  természeti környezetére 
vonatkozó viszonyainak kettősségéről. Az elsőt úgy  is  felfoghatjuk – és erre 
különös  hangsúllyal  szeretném  a  figyelmet  felhívni, megfordítva  a  szokásos 
értelmezésmódot –, mint valamiféle passzív oldalt, önmagára vonatkoztatott 
viszonyt, (ami természetesen nem zárja ki ennek önteremtő értékét, a nembéli 
szerep átérzésének lehetőségét); a másik viszony, amelyben az ember a külső 
világban önmaga lenyomatát teremti meg (Lukács szavával: válaszoló lényként 
tevékenykedik) a tulajdonképpeni aktív oldal. Hartmann lényegében ez utóbbit 
közelíti meg a „teremtés”, a „teremtő ember” fogalomkörében.
Amíg a képzőművészet, az irodalom vagy a zene az első viszony területére 

tartozik, a tervező művészetek (a városépítés, az építészet, a formatervezés) az 
utóbbi területen, a közvetlen dologi lét átformálásában találják meg hatókörüket.
Az ábrázoló művészetekben – a szobrászatban, festészetben és a költészet-

ben, amelyek „szüzsé”-t, témát, valamilyen „anyagot” ábrázolnak – Hartmann 
szerint a művészi forma kettős feszültségbe lép; egyrészt ellentétben van a ma-
tériával, a valóságos anyaggal, amelyben érzékelhető formává objektiválódik; 
de ellentétben van az anyaggal, „szüzsé”-vel  is, amelyet formál. A műben fel 
kell oldódnia e kettős iránynak és a kettejük között rejlő ellentmondásnak is.131

Az építészet  (építőművészet) elemzésénél Hartmann abból  indul ki, hogy 
az építészetben nincs „szüzsé”, viszont alá van rendelve gyakorlati céloknak. 
„Az építőművészet (…) kétszeresen kötött: meghatározzák a gyakorlati célok, 
amelyeket szolgál, és köti annak a fizikai matériának a súlyossága és merevsége, 
amellyel dolgozik.”132 A közvetlenül látható mögött (mint a zenében) itt is fel-
bukkan egy nagyobb egész; a belső, művészi látás elkülönül az érzéki Iátástól; 
az  építmény  egy megjelenő  időbe,  és  vele  egy megjelenő  életbe  van  állítva. 
„A ház (…) legszűkebb közösségi életének (család, nemzetség, gazdaság) a ru-
hája, ezért (az ember) önfelfogásának még erőteljesebb kifejeződése – tehát azt 
lehet mondani, hogy öntudatának kifejezése a legtágabb életkörében (…) Ezért 
jelenhetnek meg a történelmi képek és korok saját építményeikben (…) sok kor 
különösen pregnánsan jelenik meg építményeiben – még célja, vágyai és eszméi 
is láthatóvá válnak.”133 „Az építészet (…) szilárdan megmarad a való élet köré-
ben (…) Ez azonban nem akadályozza meg, hogy művei zárt egységekként és 
egészekként hassanak.”134

131 Nem a Lukács-féle kettős mimézisről van itt szó, hanem egy reálisan érzékelhető kétsíkú-
ságról, amelyből végül is valamiféle metszésvonal jön létre.

132 Hartmann, I. m. 300. o.
133 I. m. 202–203. o.
134 I. m. 204. o.
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Az építmény külső rétegeiként Hartmann ennek megfelelően három réteget 
különböztet meg. Ezek:

▪  a célkompozíció (a terv lényege),
▪  a térkompozíció és
▪  a dinamikus kompozíció (vagy talán inkább tektonikus kompozíció) – 
vagyis a matéria leküzdése és saját törvényeinek kihasználása.

A célkompozíció kapcsán megállapítja, „valóban szerves és belülről konst-
ruált  csak egyetlen megoldás  lehet;  az,  amelyik  teljesen a gyakorlati oldalból 
indul ki, s csak aztán választja ki esztétikai formaszempontok szerint azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a gyakorlati oldal megenged.”135 Az esztétikai for-
maszempontok azonban vissza is hatnak; „már maguknak a céloknak a meg-
választásában is éreztetik hatásukat.”136

Hartmannak nyilvánvalóan igaza van abban, hogy a célkompozíció az első 
a rétegek sorrendjében, és abban is, hogy a célnak – valami hasonlóról van itt 
szó, mint az arisztotelészi „cél-okság”-esetén – teljes egészében be kell kerül-
nie az építmény szerves kompozíciójába. Talán csak azt kellene hozzátennünk; 
mindezt  nem  csak  esztétikai,  hanem  esztétikán  kívüli  társadalmi-gondolati 
célok,  szempontok,  egy  logikai  rend  sajátos-magasrendű megnyilvánulásai  is 
befolyásolják, és épp itt, a gyakorlati cél által megengedett lehetőségek széles 
feltárulásában  jelenik meg korunk egyik  legfontosabb értékváltozása; a „zárt 
mű”-vel szemben a „nyitott mű” világának előtérbe nyomulása. Erre a kérdésre 
azonban még vissza kell térnünk.
Az  építmény  belső  rétegeiként  Hartmann  szintén  három  réteget  külön-

böztet meg, egy bizonyos egymásutániságban, azt is megállapítva, hogy nem 
minden építményben találhatók meg e belső rétegek; a mélyebb réteg sohasem 
jelenhet meg a felszínibb rétegek nélkül. E rétegek:
1.  a gyakorlati feladat megoldásában rejlő szellem vagy értelem; a megoldás 
jellege.

2.  A részek és egész összkifejezése (ez a térkompozíción és a dinamikus – 
tektonikus – kompozíción nyugszik, illetve meghatározza azokat)

3.  A (legtöbbször  tudattalan)  életakarat  és  életforma  kifejeződése,  bizo-
nyos ellentétben, „a gyakorlati céllal (valami nem gyakorlatinak, az esz-
mének a kifejeződése;  ez  legmagasabb  fokán akár világnézet  is  lehet), 
s mindig arra vonatkozik, hogy az ember hogyan alakítja tulajdon életét 
az önmagáról alkotott kép szerint”137

135 I. m. 335. o.
136 Uo.
137 I. m. 339. o.
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Hartmann eljut addig, hogy az építészetet megértve, a megoldás jellegéről 
(1.) megállapítsa: „egy gyakorlati építészeti feladat minden megoldási módjának 
saját  elve van. S mindegyik elv előnyben  részesíti  a  feladat valamely megha-
tározó oldalát  a  többivel  szemben. Hogy melyik  oldal  részesül  előnyben,  az 
a mindenkori életforma vagy ízlés kérdése. S itt – már az építmény első belső 
rétegében – a legszorosabban összefügg az életstílus az építészeti stílussal.”138 
Hozzá kell tennünk, hogy az „előnyben részesítés”, a „saját elv” megválasztá-
sa mindenek előtt alkotói kérdés is, az alkotó döntésének egyik legfontosabb, 
meghatározó oldala.
A 2. rétegre vonatkozóan megállapítja: „térbeli és dinamikus kompozíciót 

(…)  lehetetlen  létrehozni  anélkül,  hogy  a  formáknak,  amelyeket megterem-
tünk, ne adnánk meghatározott kifejezést. Az ilyen jellegű kifejezésnek persze 
nincs neve,  s  ezért nehéz  róla beszélni  (…) pompeji villáról, bizánci  székes-
egyházról,  tiroli  parasztházról,  kínai  templomról  beszélünk.  S minden  ilyen 
elnevezéssel az építmény valamilyen belső jellegzetességére gondolunk, melyet 
magában véve sem a cél, sem a térbeli  forma vagy a dinamikus konstrukció 
nem merít ki, hanem ezeken túlmenően kifejezésre juttat valamit azoknak az 
embereknek a jelleméből és közös lényegi sajátosságából, akik ezeket a formá-
kat a nemzedékek hosszú során át létrehozták.”139 Hartmann itt a tradíciónak 
különös fontosságot tulajdonít; „… az emberit kifejező építészeti formáknak 
az a sajátossága, hogy nem egyes emberek ötleteként keletkeznek, hanem hosz-
szan tartó tradíció folyamán fokozatosan alakulnak ki.”140

Meg kell itt jegyeznünk, hogy korunkhoz közeledve (az alkotás egyedi ter-
vezői  lehetőségeinek egyre gazdagabb történelmi kibomlása következménye-
ként)  nemcsak  a  személyes  alkotói  jegyek  kapnak  egyre  nagyobb  hangsúlyt, 
hanem az a sajátos ellentmondás is jelentkezik, amelyet dr. Kotsis Iván fogal-
mazott meg egy írásában; „Az a kérdés, hogy a mai ‘haladó’, avagy más néven 
korszerű építészet miként egyeztethető össze a magyar jelleggel, pontosabban, 
hogy a népi hagyományok hogyan nyilatkozhatnak meg abban, nem újkeletű. 
Mintegy hetven esztendeje, századunk eleje óta napirenden van, amikor az ek-
lekticizmust  az  egyéni  formaképzés  kora  váltotta  fel,  amely, mint  akkoriban 
mondták, ‘felszabadította’ az építőművészetet a történelem formai kötöttségei 
alól.”141 A technikai fejlődéssel együtt az eg yéni formaképzés periódusa alakul ki 
– szemben a tradíció, az eklekticizmus még általánosító vonásaival, és szemben 

138 I. m. 340. o.
139 Uo.
140 I. m. 340–341. o.
141 Id. dr. Kotsis Iván: Mai építészetünk és a magyar jelleg. Magyar Építőművészet, 1976/2. 

58. o.
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a technika általánosító jellegével is, amely utóbb épp korunkban került szembe 
(egy erősödő technicizmus talaján az indokoltnál erőteljesebben is) az egyéni 
formaképzés lehetőségeivel. Több tényezőről van tehát szó, mint ahányat Hart-
mann felsorol – lényegében azonban ma is érvényes tétele.

A 3. belső réteget az eszme rétegének nevezi. E kapcsolatot az eszmével intui-
tív módon értjük meg. A vallási építészettel kapcsolatban megállapítja: „Csak 
a témák erednek a dogmából, a művészi formálás független tőle, s ugyanúgy 
szól a hitetlenekhez. Ennyiben beszélhetünk az építőművészetben világnézeti 
rétegről – s ha úgy tetszik, metafizikai rétegről. Mert valójában az ember me-
tafizikájáról van szó: minden monumentális építmény az ember önielfogásáról 
árul el valamit.142 Elég a metafizikai szót a lukácsi ontológia értelmére cserélni, 
és világossá válik, hogy ugyanarról beszél Hartmann, mint Lukács. Az „élet-
akarat” fogalmát, az „objektív eszme” fogalmát “teljes mélységében értsük (…) 
történetileg, egy közös sajátosságokkal, közös ideálokkal és vágyakkal rendel-
kező, élő emberi közösség értelmében.”143

Természetesen így is felmerül a kérdés, hogyan és milyen értelemben lehet 
„közös” sajátosságokkal, ideálokkal, vágyakkal rendelkező, történeti-élő embe-
ri közösségről beszélni – hiszen az osztálytársadalmak léte és története, a ma-
gas kultúra és a népi kultúra (az előbbi, dr. Kotsis Ivántól idézett gondolatban is 
megjelenő) ismert kettőssége a „közös” sajátosságok partikuláris jellegére is fi-
gyelmeztet. A kérdés viszonylagos feloldásához ismét Lukácshoz és Ontológiá-
jához kell fordulnunk. Elég csak arra utalnunk, hogy az értékrend történetisége 
mögött részben e „nem-közös” által keltett történeti feszültség épp a hajtóerő, 
és az értékek történeti változásaira-fejlődésére nézve is igaz a hegeli tétel: „egy 
dolog története – maga a dolog.” A kettős kultúra e történelmi változásai, az 
eggyéválásért folytatott küzdelem, az átalakulás belső feszültségei, az értékek 
történeti  tételeződésének  folyamatai  tükröződnek  az  értékrend  napjainkban 
lemérhető  válságában,  az  új  kultúra  születésének  fájdalmas-ellentmondásos 
vajúdásában is.
Mit jelent, milyen eredményekkel jár a történetiség elvének alkalmazása nap-

jaink értékszemléletének vizsgálatában, erre sem tudunk e helyen teljesértékű 
gondolati  vázlatot  felmutatni. Csupán egyetlen kategória  alakulásában,  azért 
egészként  felfogott műalkotásnak „nyitott művé” való átalakulási  folyamatá-
ban szeretném az értékek változásának, és az értékek válságának témánk szem-
pontjából mindent meghatározó folyamatát bemutatni.
A történeti mivolt és a történeti mivolt sajátos meghaladásának kettőssége 

– amely épp az építészetben, e folyton jövőnek épülő, és mindig múltat magába 

142 Hartmann, I. m 342. oldal
143 Uo.
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záró dologi valóságban oly’ sajátos módon mutatkozik – tükröződik az emberi 
történelem értékrend-változásában, a történelmi fejlődés emberi folyamatában. 
Paul Valéry  költői  soraiban  az  örök  értékrend mélységeit  vallatva  így  beszél 
az  építészet  felett  elmúló  időről:  „… a nyersanyagokból  kialakítottam volna 
a különböző tárgyakat, melyek mindenestüI szépséges fajtánk életét és örömét 
vannak hivatva  szolgálni… A test  számára  fontos,  a  lélek  számára  élvezetes 
tárgyakat, melyeket az  Idő  is oly’ keménynek és nehezen emészthetőnek fog 
majd  találni, hogy csak  a  századok  során zúzhatja  szét;  s még akkor  is  csak 
úgy, hogy egy második szépséggel ruházza fel őket; szelíd aranyozással, valami 
szent méltósággal,  és  a  körülöttünk  születő  hasonlatok  és  titkos  vonzalmak 
varázsával, amelyet tartós létezésük ébreszt.”144

Az a műfelfogás, amely az eszmények, a szépség örökérvényűnek tűnő kate-
góriáiban vélte megragadni az egységes egészet alkotó zárt műalkotás lényegét, 
ugyanúgy történeti, s így változó kategória, mint a társadalmi lét ontológiájából 
fakadó bármely más jelenség. Még a Valéry-féle finom megfogalmazások mö-
gött is könnyű felismerni e végső soron Platónig, vagy Arisztotelészig, a Poéti-
káig visszavezethető szemlélet sajátos jegyeit, a változó történeti felfogásokban 
is kimutatható egységet.
Nem kívánok tovább visszamenni a fejlődés folyamán, s itt sem szeretnék 

elidőzni. Annyit azonban mindenképp meg kell jegyeznünk, hogy a hegeli esz-
tétika (és történelmi értelemben annak forrásai is) egy minden vonatkozásban 
zárt – mert eszményi, ideális – világrend talaján vezette le az esztétikai érté-
kek, művészet és műalkotás minden sajátosságát. Vonzó próbálkozás lenne egy 
olyan esztétikatörténet végiggondolása, amely a hérakleitoszi kezdetekből, az 
egyiptomi vagy maja kultúra műveiből,  vagy  az  ázsiai  termelési mód  talaján 
született művészet és műalkotás fogalmaiból kísérelné meg a művészet mai ké-

144 Paul Valéry: Eupalinosz  vagy  az  építész.  In: Két  párbeszéd. Gondolat,  Budapest,  1973. 
Somlyó György fordításában, 91. oldal. Érdemes Valéry további gyönyörű sorait is idézni: 
„Mindennemű tett közül pedig a  legtökéletesebb az építés. A mű szeretetet kíván, elmé-
lyedést,  azt, hogy  legszebb gondolatodnak engedelmeskedj,  törvények  teremtését  lelked-
ben, s megannyi mást, amit csodálatosképpen kihoz belőled, holott nem is sejtetted, hogy 
benned  lakoznak.  ez  a mű  életed  legmélyéről  fakad,  s mégsem  téveszthető  össze  veled. 
Ha tehetsége volna a gondolkodásra, sejtelme lenne létezésedről, de soha se lenne képes 
létrehozni, vagy akár csak világosan felfogni téged. Számára te volnál az isten…” (86. o.) 
Az 1923-ban  írott  tanulmányban a  régi és a megújuló műszemlélet  találkozik az emberi 
alkotásról szóló e nagyszerű esszében. A „vers une architecture”-rel egyidőben leírt olyan 
gondolatok, mint például: „… szinte gyönyörűséget kínál egy tárgy már-már csodaszerű 
alkalmazkodása  ahhoz  a  funkcióhoz,  aminek betöltésére  szánták”  (70.  o.),  éppúgy  jelen 
vannak, mint az építészet még vitruviusi, vagy Hegeli klasszikus értelmezése; amikor az 
építészet még „fő-fő művészet” volt (51.o.).
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pének folytonosságát kimunkálni.145 Elég egyetlen hérakleitoszi töredéket idéz-
ni, hogy a műalkotás-fogalom történeti változásának egy lehetséges ősindítá-
sát felismerjük: „A költőnek nincs igaza, amikor azt mondja: ‘Bár szűnne meg 
a viszály az istenek és az emberek között.’ Mert nem lenne harmónia magas és 
alacsony nélkül, nem lennének élőlények a női és férfi nem ellentéte nélkül.”146

A hegeli művészeti eszmény zártsága, befejezettsége, egyetemessége a hege-
li rendszer lényegéből, idealizmusából és nem dialektikájából következik. Már 
műve alapvetésében, „A művészeti szép eszméje avagy az eszmény” című al-
fejezetben megteremti azt a fogalomrendszert, amelytől az esztétika jóformán 
egy évszázadig alig tud szabadulni.
Nem szükséges a hegeli rendszer ismert tételeit felidézni sem ahhoz, hogy 

ennek  a  rendszernek minden  azelőttihez mért  gondolati  értékét-gazdagságát 
igazoljuk, de ahhoz sem, hogy a hegeli esztétika korhoz kötöttségét, kategó-
riáinak  zártságát,  változtathatatlanságát  kiragadott  részletekkel  bizonyítsuk. 
Említettük és idéztük már Lukács Ontológiája végső gondolatait a kategóriák 
valóságos változásáról, amelyeket itt  is végig kell gondolnunk a hegeli konst-
rukció erőszakolt triádjaival és képzeleti minőségváltásaival szemben.147

A fenségesség  fogalmával  nehéz  napjainkban  mit  kezdenünk,  vagy  „Az 
eszményi meghatározottság mint olyan” fejezet okfejtéseivel, „Az isteni mint 
egységes  általánosság”  vagy  „Az  eszmény  nyugalma”  gondolatkörrel. Ma  is 
érvényes erkölcsi tanulságot rejt azonban annak kifejtése, hogy: „Mélyebben, 
lentebb,  a  világ  és  az  ember  területén mármost  a meghatározottság  eszmé-
nyi volta oly’ módon bizonyul hatékonynak, hogy az embert betöltő bizonyos 
szubsztanciális tartalomnak ereje van a szubjektivitás csak-partikuláris voltá-

145 Esztétikatörténeti  áttekintésként  a  Gilbert-Kuhn  kötetre  hivatkozom.  (Katherine  E. 
Gilbert – Helmut Kuhn: Az esztétika története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1966. Forgács 
László előszavával), mint  amelyet  e  téma  feldolgozása  során  is használhattam. Azonban 
nyilvánvalóan  itt  is  csak  egyetemes érvényű,  így  a keleti  kultúrákra  is kiterjedő  történet 
nyújthatja csak a nembéli  teljességet. Magyar nyelven a világ építészetét valóban egyete-
mes módon tárgyaló építészettörténet is csak napjainkban jelent meg Szentkirályi Zoltán 
munkájaként (Sz. Z.: Az építészet világtörténete I–II. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 
1980.).  Az Európa-központúságára  példaként  elég  talán  a  hegeli  Esztétika  azon  soraira 
utalni,  ahol  a  formafogyatékosságát  a  tartalom  fogyatékosságából  származtatja,  és  erre 
a kínaiak, a hinduk, az egyiptomiak művészetét említi példaként mint akik „igazi szépsé-
get birtokukba venni nem tudták, mert mitológiai elképzeléseik, műalkotásaik tartalma és 
alapgondolata még  önmagában meghatározatlan  vagy  rosszul meghatározott maradt…” 
(Hegel: Esztétika. Rövidített változat. Válogatta, az összekötőszövegeket és az utószót írta: 
Zoltai Dénes. II. kiadás, Gondolat, Budapest, 1979. 35. o.)

146 Idézi például – az arisztotelészi szöveg némi változtatásával – Gilbert – Kuhn előző jegy-
zetben említett esztétikatörténete, a 7. oldalon (lásd még a kötet 471. oldalán levő 2 . jegy-
zetét)

147 Lásd 23. jegyzetnél idézett gondolatot.
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nak  leküzdésére. Ezáltal  ugyanis  az  érzésbeli  és  tevékenységbeli  különös  el-
szakad  az  esetlegességtől,  s  a  konkrét  partikularitás  tulajdonképpeni  benső 
igazságával nagyobb összhangban kerül ábrázolásra.”148 De mit kezdhetnénk 
a társadalmi lét ontológiáját átértve az emellé állított gondolattal: „… a szelle-
miség, az erkölcsiség és az istenség igaz szubsztanciája hatalmasnak bizonyul 
a szubjektumban, ennélfogva az ember csupán ebbe a szubsztanciálisba ágyaz-
za bele a maga eleven tevékenységét, akaraterejét, érdekeit, szenvedélyeit stb. 
hogy azután ebben igazi, benső szükségleteit kielégíthesse.”149

Mindannak, amit a hegeli  rendszer  talpára állításáról,  s  így az  idealizmus 
kiküszöbölése után a  rendszer  tanulságairól el  szokás mondani, valószínűleg 
igaza van; mégis úgy hiszem, sok évtizede újra és újra csapdába esik a magát 
marxistának valló esztétikatudomány is, amikor nem ismeri fel és nem ismeri 
el,  hogy  az  objektív  szellem  tulajdonságaira  felépített  értékhármasság  (és  az 
igaz, jó, szép kategóriáira alapozott logika, etika vagy esztétika) gondolkodás-
módunk elmerevedéséhez, torzulásához vezetett. Az értékrend átalakulásának 
az a  folyamata, amit például a  logika  területén a dialektikus  logika korlátain 
is tovább lépő matematikai logika jelentett, (és ami a logika tudománya teljes 
újra-felépítéshez vezetett) az esztétika területén is az ontológiai megközelítés-
módnak megfelelő új alkotáselmélet, s ezen belüli művészetelmélet és esztétika 
részletes kimunkálását követeli meg.
A hagyományos értékrend belső egységét, mozdíthatatlanságát és zártságát 

maga a művészet alakulásának folyamata, s maga a művekben megmutatkozó 
változás kérdőjelezi meg. Nem kisebb mester, mint Thomas Mann Írja száza-
dunk művészetének „ars poetica”-ját a legmélyéről, belülről feltáró művében, 
a művészetfilozófiáját  összefoglaló Doktor  Faustus-ban,  a műértés  kérdésé-
ből  indítva  gondolatsorát:  „… nem a  szó közkeletű  értelmében vett műértés-
re gondolok, hanem a művészethez, a mesterséghez való értésre, amely a mű 
eszméjének  igazi gyámolítója, nem az egyes mű eszméjéé, hanem az opuszé, 
a műalkotásé,  a magában nyugvó,  objektív,  harmonikus  képleté,  amely  gon-
doskodik a mű egységéről, zártságáról, szerves összefüggéséről, amely betömi 
a lyukakat, beeszkábálja a hasadékokat, létrehozza a műnek azt a ‘természetes 
menetét’, amely eredetileg sehol sem volt, tehát egyáltalában nem természetes, 
hanem épp ellenkezőleg, a művészet hozta létre; egy szó mint száz, a műnek ez 
a gyámja vagy gondozója csak utólagosan hozza létre a közvetlen, szerves ‘ter-
mészetesség’ benyomását. Minden műben sok a látszat, még tovább is mehet-

148 Hegel: Esztétika. (lásd 55. jegyzet), 76. oldal. A kisbetűvel szedett (Zoltai Dénes által rövi-
dített) szövegben.

149 Uo. Arról már nem is érdemes elgondolkodnunk napjaink szélsőséges erkölcsi  individu-
alizmusa és érzéketlen közönyössége  idején, mennyire valóban „igazi, benső szükséglet” 
mindez a szubjektumban; illetve – minden szubjektumban.
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nénk, s azt mondhatnánk, látszat az egész mű. Becsvágyó törekvése, hogy oly-
bá tűnjék fel, mintha nem csinálta volna senki, hanem úgy keletkezett, magától 
pattant ki – mint ahogy Pallas Athéné pattant ki Zeusz fejéből domborműves 
fegyverzetének teljes ékességében. Ez azonban csak látszat, ámítás. Műalkotás 
sohasem pattant így ki sehonnét.”150

Eddig talán nem is mond újat Mann; hiszen, ha sorait akár csak Hartmann 
véleményével vetjük össze, nyilvánvaló a szellemi azonosság; igaz, hogy a két 
mű egy szellemi talajon, és mintegy egy időben is fogantatott.151 A megrendítő 
kételyt, a művészet létkérdését azonban ezután mondja ki Mann, talán műve 
legfontosabb mondatában: „A műalkotás munka, mesterségbeli tudás eredmé-
nye, célja a látszatkeltés – és ezek után csak az a kérdés, vajon tudatunk, megis-
merésünk, valóságérzetünk mai állapota mellett megengedhető-e még ez a já-
ték, szellemileg lehetséges-e, komolyan vehető-e; vajon a mű mint harmonikus 
és magába zárt képződmény áll-e még valamiféle legitim viszonyban társadal-
mi állapotaink teljes bizonytalanságával,  rendezetlenségével, diszharmonikus 
és problematikus voltával, s nem válik-e manapság hazugsággá minden látszat, 
még a legszebb is, sőt éppen az a leginkább?”152

150 Thomas  Mann:  Doktor  Faustus.  Európa  Kiadó,  Budapest,  1977.  Fordította:  Szőllősy 
Klára. 219–220. o. A fejtegetés korunk önkínzó (vagy öntisztító?) ironikus szkepsziséből 
indul; Adrián Leverkühn tudatosan tett tanára elébe tökéletlen próbálkozásokat, „hogy ta-
nárától hallja, amit magától is tudott, s azután kinevesse a műértést – mesteréét is, amely az 
övével egybevágott.” (219. oldal). Az „ars poetica” vagy „poétika” fogalmának pontosabb 
értelmezéséről lásd az idézett Eco-féle megállapítást.

151 Hartmann Esztétikája – Lásd az I. m. 735–736. oldalán Frida Hartmann „A mű keletkezé-
séről” beszámoló sorait – 1945 nyarán, március 9. és szeptember 11. között született. A gon-
dolatok nyilvánvalóan évtizedekig érlelődtek, a megfogalmazás  indító pillanatait az ösz-
szeomlás, a háború végső órái jelentik Potsdamban, Berlin romba dőlése idején; a teremtő 
emberbe, a megújulásba vetett hit már egy katarzis terméke. Mann idézett sorait 1943 őszén 
írja – teljes művét ő is csak a nácizmus pusztulása után, már egy új remény fényében fejezi 
be. Az időpontot jól körülírja a fejezet (XXI.) ironikus kezdő soraiban; a felsőbajor őszi 
nap reggeli párája idején az újságokból „tengeralattjáróink újabb hatalmas sikeréről” érte-
sül; „egy új, csodálatosan hatékony torpedófajta” eredményeként, melyet „a német technika 
újabb diadalaként sikerült megkonstruálni” (209. o.); a bukott olasz diktátor megszöktetése, 
a Skorzeny-akció után, a légitámadások idején, Nürnberg, München bombázása, után, a ná-
polyi kommunista felkelést követően, a város kiürítése után egy héttel, késő ősszel kezdi 
újra hosszas megszakítás után munkáját.

152 Mann, I. m. 220. o. Ha Mann véleménye a háború után megváltozik, és ezek a sorok csupán 
a háború kimenetele feletti aggodalmát, a nácizmus fennmaradásától való félelem-érzetét és 
viszolygását tükröznék, úgy módja lett volna a befejezés 1945-re eső időszakában a kézira-
tot módosítani. A szükségszerű végkifejletről azonban Mann így ír: „… a korszak, melyben 
írok (…) szörnyűségekkel vemhes, országos katasztrófát visel méhében (…) az ítélet közeleg 
feltartóztathatatlanul (…) úgy hiszem régóta nem vagyunk egyedül ezzel a hátborzongató, 
s egyúttal – urambocsá’ – titkon fölemelő felismeréssel.” (408-409. o.), úgy gondolom, nem 
fogadható el olyan értelmezés sem, mintha mindez nem lenne más – akár csak a modern 
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Nem  csak  a  legbrutálisabb  háború  pusztító mélységeit,  s  abban  nemzete 
felelősségét átélő szellem kételye ez, ha ismerjük is e sorok keletkezésének pil-
lanatait, s az efelé mutató indítékot. Az egész mű a művészet átváltozásának 
gondolatkörére épül, és a megújulás lehetőségeit, vagy a végzetszerű bukás el-
kerülhetetlenségét mérlegeli. A technikai átalakulás teljes folyamatát, a század 
szellemi válságait, művészeti izmusait, a művészet – és a történeti kontinuitást 
felmutató értékek – szétesését átélő és világosan látó alkotói szellem megren-
dülése tükröződik e gondolati építményben, amely a mű változásának történe-
ti folyamatában a  lényeget, a valódi  indítékokat és a továbblépés lehetőségeit 
kívánja  feltárni,  a  kétely kimondásával  az  alkotói ösztön belső hajtóerejének 
engedelmeskedve inkább az útkeresést, mint a lebomlás folyamatát szolgálva. 
„A művészet lelkiismerete ma már berzenkedik a látszat és a játék ellen. A mű-
vészet nem akar többé játék és látszat lenni, megismeréssé akar válni.”153

A válság  lényege  –  a  művészet  hagyományos  értékrendje  feloldódásának 
egész  folyamata  csak  tükrözi  ezt  –  valószínűleg mélyebb  tartalmú, mint  az 
említett bármely jelenség; nyilvánvalóan magában abban az emberi-történelmi 
átalakulásban rejlik, amely az utolsó két évszázadban felgyorsult, s amelyet oly’ 
sokan az egyéniség kibontakozása korának tekintenek.154 Egyéniség és indivi-

zene – mint a német polgárság hanyatlásának, bűnössé válásának egyik áttételesen jellemző 
motívuma, tünete, „a nihil örvényének, reménytelenségének, embertelen, jéghideg közö-
nyének  kifejezője”  (lásd  a mű  borítóján Pók Lajos:  Thomas Mann  világa  című  írásából 
általunk itt kiterjesztett értelemben idézett, Adrián Leverkühn életútját jellemző sorokat). 
Kétségkívül a regény egészének ez is mondanivalója; a művészet értelmezésmódjában itt 
tükröződő változás azonban nem csupán a dekadencia jellemzésére szolgáló korképfestés, 
hanem a mű háttérrétegeként kibontakozó Mann-i műelmélet pozitív kifejtése is. 

153 A művészet, mint a megismerés útja, mint a világ megismerésének, felfedezésének egyik 
átfogó  formája-lehetősége,  s  a  lukácsi  esztétikában  részleteiben  kifejtett  gondolatkör, 
amellyel kapcsolatban azonban arra is utalnunk kell, hogy a dogmatizmus idején a tükrö-
zéselmélet vulgarizálásával az ismeretelméleti megközelítés is retrográd szerepet játszott; 
épp a később az ontológiában kifejtett „válaszoló” jelleg, a környezetalkotó, világteremtő 
„aktivitás”  követelményrendszerének  és  értékrendjének  végiggondolását  hátráltatta.  Ha 
a „látszat” és „játék” művészetszemléletét meg is haladta, a környezetet teremtő cselekvő 
ember ontológiai  lényegéig elméletben nem jutott el: Mann értelmezésében és műveiben 
azonban az alkotói átlátás talaján sokkal tovább lép, mint ahogyan az az itt felvetett, csupán 
a passzív, megismerői oldalt tükröző művészet elméleti lehetőségeiből következnék. Mann 
műveiből akkor is kiviláglik ez, ha a közvetlen olvasatban látszólag csupán egy szemlélődő-
megismerő alkatú író közvetíti felénk a múlt „mélységes mély kátéjából felszínre hozható 
ismereteket.

154 Yehudi Menuhin például „Az ember zenéje” (The music of man) című televíziós soroza-
tának 4. részében például  így  jellemzi a Mozart szellemi kibontakozásához vezető ekkor 
születő új kort; de az egész nyugati kultúra az egyéniség kibontakozásának nagy  lehető-
ségeként eszményíti  jóformán kialakulása óta a polgári társadalom világát. Nem véletlen 
az sem, hogy az újkori fejlődésnek ezzel az új időszakával egykorú témánk alapkérdése is: 
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dualizmus, mint az újkori fejlődés teljes kibontakozása; a gazdasági-társadalmi 
léptékváltás, az első, második, harmadik ipari forradalom talaján álló techni-
kai  civilizáció  és  életforma,  egy  individuális  kultúra  kibontakozása  az  egyik 
oldalon;  a  személyiség másféle,  emberibbnek  hitt  valóságos  kibontakozására 
törekvő kollektivitás még kezdeti törekvései a technika és egy új közösség esz-
közként való megragadására a másik oldalon;  íme korunk kísérletei, amelyek 
felszabadították ugyan a személyiséget, de még nem a marxi szabadságfogalom 
értelmében, hanem csak egy viszonylag alacsony szintű társadalmiság idő előt-
tinek tűnő érettségi szintjén. Nem kívánom itt a nyugat-európai vagy amerikai 
kultúra nyugtalanító jelzéseit, feszültségeit-, például az „anti-művészetben” jól 
tükröződő  elbizonytalanodást  és  a mögötte  álló  szélsőséges magatartást,  az 
egyéni  önzésbe  fúló  önpusztító  hanyatlás  tüneteit  idézni, mint  ahogyan ma 
még alig tudhatom saját társadalmunk teljes különbözőségét, kiérett értékrend-
jét és értékeit ellentmondások, hiányok, megoldatlan összefüggések visszahúzó 
háttere nélkül felmutatni.155 Az értékrend és az értékek válsága – ha más-más 

hiszen a kritika, a zsurnálkritika (például a zenében) az ipari forradalom talaján, az újság-
nyomtatás  és  sajtókultúra  kifejlődésével,  az  1800-as  évek  elején  születik meg. Menuhin 
példaként a Beethoven elleni 1816-os kritikai megnyilvánulásokat említi, mint a zenekri-
tika  fellépésének  egyik  első  jelenségét. A zsurnálkritikának  e  francia  forradalommal  (és 
felvilágosodással) összefüggő megjelenését az építészeti kritika munkamegosztásbeli sze-
repváltásaival érdemes összevetni. Ez az adalék  is utal  arra, milyen  tanulságokkal  járhat 
az  építészeti  kritika  történetének  egyetemes  áttekintése. Az  újabb  –  az  irodalomkritika, 
művészetkritika  hazai  történetére  vonatkozó  –  kutatások  témánkat  érintő  tanulságait  is 
ekkor  lehet  feldolgozni.  Ilyen munka ugyanis –  témánkkal párhuzamosan, és nyilvánva-
lóan nem véletlenül:  korunk  történeti örökségének  áttekintése  sürgető  feladat  e  téren  is 
– az irodalomtudomány területén nemcsak folyik, hanem teljes kritikatörténeti (ötkötetes) 
sorozatként realizálódik. Lásd A magyar kritika évszázadai című sorozat 1. kötetét (Tarnai 
Andor  és Csetri  Lajos: Rendszerek.  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,  1980.),  illetve 
2.  és  3.  kötetét  (Fenyő  István, Németh G. Béla,  Sőtér  István:  Irányok. Romantika,  né-
piesség, pozitivizmus. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981.), és E. Fehér Pál erről 
szóló ismertetését is (A kritika gyakorlati haszna. Egy antológia margójára. Népszabadság. 
1981/57. [március 8.] 15. o.). Lásd még az első rész 11. jegyzetét is.

155 Az  „anti-művészet”  problémáinak megvílágításával  foglalkozott  az  1980.  évi Művészeti 
Világhét Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége által rendezett előadássorozata, illet-
ve ennek 1981-ben megjelent előadásanyaga. Mint témánk szempontjából a legjellemzőbb-
re, Hegyi Lóránd előadására hivatkozom: „Az anti-művészeti jelenségek kibontakozásának 
lehetőségei a modern társadalomban” (lásd a rendezvény kiadványában, 72–75. o.). Az anti-
művészetet  a  társadalom  értékrendszerének,  magatartásmodelljeinek  világszemléletének 
olyan még eltűrt kritikájaként jellemzi, amely a művészei kreativitás területén realizálódik: 
az értékrend esztétikai területeinek, a társadalom esztétikai-művészeti tudatának radikális 
kritikájaként  és  programszerű  destruálásaként,  egy  alternatív  értékrendszer  felmutatása-
ként jelentkezik. Az anti-művészet két kilátástalan út között választhat: az egyik a művésze-
ti intézményekről való lemondás, a praktikus felmorzsolódás, a „gerilla-típusú” aktivitás, 
a másik a fokozatos beépülés, az integráció. Egyetlen lehetőségük a két út között húzódó 
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előjellel  is – de végső soron közösnek bizonyul, hiszen az az emberi haladás 
nagy  korfordulójának  történelmileg-társadalmilag  kitapintható  szükségszerű 
belső állapota.
Nem a dekadencia, a válság tüneteinek társadalmunkra való jogtalan kiter-

jesztése az, amit az előzőekben tételezek; az előbbi megállapítással a partikuláris 
és általános viszonyának figyelembevételére való felhívás áll szándékomban. Tár-
sadalmunk-gazdaságunk, ha fő vonásaiban, belső lényegében már más is, mint 
a  világ  egésze,  a mai  történelmi  folyamatban mégis  ennek  az  egésznek  része; 
ellentmondásai  is a kor ellentmondásaiból, végső soron az emberi állapot mai 
fejlettségéből, a társadalmi ontológia folyamatainak jelen állapotából fakadnak.
Ha azt vizsgáljuk, tud-e már élni az ember szabadságával, vagy egyáltalán, 

a tényleges szabadság állapotába kerülhet-e, távolról sem tudunk a nem egésze 
számára ma olyan pozitív mérleget vonni, mint amelyet az egyéniség, az indi-
viduum önérvényesítése során látszólag megteremteni képes, és ezért a maga 
részére megkövetel. Az életforma átalakulás nagy válságát éli a világ; az egyéni-
ség magasabb szabadságfok iránti vágya minden előző közösségi létformához 
viszonyítva megnövekedik, miközben az emberi önrendelkezés-önmegvalósí-
tás szándékai mögött a lehetőségeit csupán a technikai feltételek változásaiból 
merítő  személyiség  –  például  közösségi,  történeti  és  rétegtudatából,  hagyo-
mánybéli,  vallási,  etikai  normái  alól  felszabadulva,  a  valóban  új  személyiség 
önfejlesztő nevelési eszközeinek azonban még alig birtokában – a maga önző 

„köztes terület”, a „senki földje” tévedhetetlen megsejtése és megtartása, az e terület fö-
lötti  érzékeny  lebegés. A lehetetlen  tehát  az  egyetlen  lehetséges. A lényeget  így összege-
zi: „Korunk authentikus műalkotása önmaga képes meghatározni a ’senkiföldje’ határait, 
képes megvédelmezni  ezt  a  területet  a mindkét  irányból  őt  tendenciaszerűen  fenyegető 
bekebelezési kísérletektől (…) ezen a ’senki-földjén’ megjelenő műalkotás maga teremt egy 
olyan szuggesztív-szenzibilis valóságot, mely magába foglalja a praxis fiktív-képzeleti ki-
terjesztésének lehetőségeit, az új,  lehetetlent kisérő elvárás  lehetőségeként, anélkül, hogy 
akár egy pillanatra is lemondana a konstitutív elv abszolút érvényességén alapuló poétikai 
autonómiájáról, a műalkotás, illetve a művészi gesztus poétikai índividualitásként való lé-
téről, s anélkül, hogy feladna a felfokozott szenzibilitáson alapuló többértelműség külö-
nös képességét, mely a lebegés, a lehetetlen felé való permanens közeledés állapotai hozza 
létre. A poétikai individualitás elve abszolúttá teszi az individuális felelősség és választás 
mozzanatát, valamint a művészeti gyakorlat sokoldalú,  racionális és célirányos meghatá-
rozottságát, melyből az anti-művészet fentebb elemzett dilemmája is származik, a transz-
cendens érvényességek szintjén oldja fel.” (75. o.). A pontos elemzés, miközben az egyéni 
alakításnak azt az elvét is jellemzi, amelyet dr. Kotsis Iván megállapításaként az építészet 
vonatkozásában már említettem, a lebegés állapotával szinte az ágostoni „Hredo, quia ab-
surdum” – Hiszem, mert lehetetlen – gondolat transzcendenciájáig vezeti vissza e sajátos 
értékmagatartást, amely végül is az egyéniség önmegvalósításának gondolatát szélsőségeiig 
hajszolja. A „többértelműség” gondolatára Róbert Venturi kapcsán még visszatérünk.
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és üres partikularitásában egy új barbárság veszélyeit idézi fel, holott reménye-
iben és vágyaiban az emberi fejlődés minden eddigi szintjét már meghaladja.
Nem lehet ebben a súlyos – és korunk válságának gyökereit magában rejtő 

– problémában újat mondóan elmélyedni;  a  tény  rögzítése  is csak utalás, hi-
szen a társadalomtudomány az említetetteknél sokkal mélyebben, többrétűén, 
tudományos érvénnyel vázolja fel e válság lényegét és tüneteit. Elég e helyen 
csupán  a  hazai  szaktudomány  területéről  Hankiss  Elemér  értékszociológiai 
vizsgálatai nak e vonatkozásokat megvilágító téziseit megemlíteni.156

Miközben  az  értékelő  rendszerek  történeti  válságainak  okait  sorra  veszi, 
mint jelentős tényezőt emeli ki, hogy: „A modern élet sokat emlegetett bonyolódása 
és felg yorsulása  is  jobban érinti,  jobban zavarja a  társadalom értékelő  rendsze-
reit, mint megismerő rendszereit. (…) Különösen érzelemrendszerünk küzd (…) 
igen nagy nehézségekkel (…) az ‘érzelmi nevelés’ nemhogy fejlődött volna, de 
visszafejlődött  az  elmúlt  évszázadokéhoz  képest.”157 Megállapítja  azt  is:  „az 

156 Hankiss Elemér: Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. In: Elvek 
és utak. Magvető Kiadó, Budapest, 1977. Különösen a bevezető tanulmány: Megismerés 
és értékelés (Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről) érinti témánkat, elsősorban 
a 25–29. oldal, „Az értékelő rendszerek válsága” fejezetben.

 Hankiss Kenneth Boulding rendszertipológiájára épiti gondolatait és az emberi jelzőrend-
szereket elemzi; a tényinformációkat (megismerés) és az értékinformációkat (értékelés) meg-
különböztetve két jelzőrendszer-szintet említ; az első elemi érzékelő-érző szintre komplex 
emberi helyzetek, erőterek észlelése és a személyiség szempontjából történő értékelése épül. 
A 3. jelzőrendszer-szint  a kognitív megismerés  és  értékelés  szintje. Ezután  a  társadalom 
jelző- majd  szabályrendszereit  elemzi  (így  a  kulturális  tevékenység  szabályrendszerét  is), 
egészen  az  eszmerendszer,  ideológia  szerepéig.  „Az  értékelő  rendszerek  válsága”  fejezet 
a  megismerő  és  értékelő  rendszerek  közötti  különbségek  feltárásával  világítja  meg  az 
értékrendszerek  válságának  problémáját,  kifejtve  azt  is,  hogy  az  értékelőrendszerek 
nagyobb  vagy  legalábbis  látványosabb  válságon  mentek  át,  többször  mondtak  csődöt, 
mint  a  megismerő  rendszerek  ismert  forradalmai  (pl.  Kepler  és  Galilei).  Az  értékelő 
rendszer  forradalmi átalakulásai a  társadalom minden tagját érintik, közvetlen,  radikális 
hatásként;  az  értékváltás  átmeneti  korszakaiban  az  emberek  erkölcsi  normarendszere, 
értékelőrendszere  megzavarodott,  csődöt  mondott.  Egy-egy  értékrendszer  változásai 
a  társadalom  életére  döntő módon  hathatnak  (a  nagy  francia  forradalom,  császárság  és 
restauráció); az értékrendszer mindig is heterogén volt. A különféle rendszerek egymásnak 
ellentmondanak;  ugyanakkor  nincs  határozott  hierarchiájuk  (pl.  „alapvető”  értékek  és 
„magasrendű”  erkölcsi  szellemi  értékek);  de nem két,  hanem  igen  sok hierarchia  létezik 
–  „jóformán  annyi,  ahány  világnézet,  ahány  társadalmi  és  csoportérdek”  (27.  o.);  ezek 
interferenciája állandóan zavarja az értékjelző rendszerek működését, az értékinformációk 
cseréje nehéz, mert alig vagyunk képesek azokat felismerni, ezeket az emberek egymás elől 
eltitkolják, vagy másodlagos kódokkal közvetítik (arckifejezéssel stb.).

157 Hankiss, I. m. 28. o. Úgy tűnik, az erkölcsi nevelésről sem mondhatunk jobbat. Elég a dog-
matizmus időszakára gondolnunk. A nevelés igen hosszú útja, nagy társadalmi erőfeszítés 
vezethet csak oda, hogy új társadalmi értéknormáink értéktudata a személyiség átfogó fej-
lesztése  révén,  a  személyi  öntudat magasrendű kialakulása  révén –  a  közösségi  csoport-
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értékinformációk rendezése és az egymással nehezen összeegyeztethető, illetve 
egymásnak  ellentmondó  értékinformációk  közötti  döntés  módszereinek  és 
stratégiáinak kidolgozása ma gyakorlatilag megoldatlan feladat.”158 Továbbá: „az 
emberi és társadalmi tudatot nap mint nap ezrével ostromló értékinformációk 
rendezésének  és  az  értékellentmondások megoldásának  nincs manapság  sem 
adekvát elmélete, sem adekvát gyakorlata.”159

Az értékek e válsága idején szükségszerűen kerül előtérbe tehát – mint az 
értékkiindulás egyik megragadható pontja – az értékrend és világnézet kérdése.

Értékrend és világnézet. Néhány megközelítésmód tanulsága

A művészet  és  világnézet  kérdésével  kapcsolatban  kiindulópontként  fel  kell 
idéznem Fülep  Lajos  gondolatait  arról,  hogy  a  forma,  a  „hogyan”  nemcsak 
mélyen emberi-társadalmi, hanem hogy a művészet tartalma éppen e „forma”; 
hogy nemcsak a fogalmak, a dolgok változnak a rendszerek és összefüggések 
szerint,  hanem  „maguk  a  rendszerek  és  összefüggések  is  változnak”;  végül: 

nyomással, neveléssel, stb. is továbbadott vallás-erkölcsi értékközvetítéshez hasonló erővel 
– az egyéni tudat szintjén érdemben meghaladja a korábbi állapotokat; vagyis általánosan is 
kialakítsa az önzését önmaga személyiségének alakítása révén legyőző magasrendű emberi 
személyiséget. Vallási normákban ugyanis – ez a társadalmi ontológia végiggondolásából 
következik – bizonyos torzulásokkal ugyan, de az akkor szükséges emberi közösségi nor-
mák  tükröződtek. A feltételek  történelmi  változásainak ma  vagyunk  tanúi  (példa  erre  a 
fogamzásgátlás, családtervezés és sok más egyéb): ezen a létalapon teljesen új és ma még 
jórészt feltáratlan – egyszerre személyi és közösségi értékű normarendszereknek kell kiala-
kulnia. Az angol empirizmusból fakadó „egészséges önzés” elve talaján ezt a kérdést nem 
lehet megoldani. (E téren mai érdekfilozófiánk egyes tételeit is indokolt lenne újra gondol-
ni.) Számomra úgy tűnik,  itt rejlenek kultúránk olyan ellentmondásai, amelyek – például 
az „iszlám-reneszánsz” tényeiben – napjainkban az emberi haladás főirányával ellentétes 
mozgalmakat, irányokat, törekvéseket hoznak felszínre, ezzel is súlyosbítva korunk válsá-
gát.

158 Hankiss, I.m. 29. o. Hankiss felsorolja azokat az újabb tudományokat, amelyek az értékrend 
alakításában  segítségünkre  sietnek.  Ilyenek  a  személyiséglélektan,  a  szociálpszichológia, 
a szociológia,  az  antropológia  értékorientációs  ágazata,  a  játék-,  döntés-  és  vezetéselmé-
let. Ezek  a  területek  ott  tudnak  közvetlenül  is  hatni,  ahol  a  személyiség  befogadásukra 
alkalmas, vagyis viszonylag magas értelmiségi szinten. Az értékek válságát a mindennapi 
gyakorlatot élő személyben csak a nevelés és a kis-közösség tudja – tudatos értékelvek és ér-
tékrend segítségével – egy új normarendszer talaján feloldani. Ezzel kapcsolatban Hankiss 
azt is jelzi – például a szükségletkutatással kapcsolatban – „Az igazságosságról” (A társa-
dalmi együttélés egyik sarkalatos, de ellentmondásos értékéről) című tanulmányban, hogy: 
„az utóbbi években világszerte megindultak, s nagy lendülettel folynak (…) a pszichológiai, 
szociálpszichológiai  és közgazdasági kutatások,  (…) de  (…) egyelőre még csak  a kezdeti 
eredményeknél, illetve a problémák felvetésénél tartanak…” (307. o.).

159 Hankiss, I. m. 29. o.
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„minden összefüggés, minden rendszer pedig valamilyen módja annak, ahogy 
a világot, ’életet’, ’természetet’ fölfogom, szóval: világnézet.”160

Az értékrend és világnézet összefüggése e fülepi utalásokból, a művészet és 
világnézet összefüggéseiből, de a lukácsi Ontológia gondolatköréből is követke-
zik, amelynek idézésével e helyen nem szükséges az összefüggést bizonyítani.161 
A társadalmi haladás, mint a legfőbb értékmérő, és a haladás iránti világnézeti 
elkötelezettség, a nembéli értékek átélése és az értékfelismerésből következő, 
társadalmi szinten és értelemben is önmegvalósító tevékenység olyan hajtóerő 
az emberi tevékenységben, s az építészetben is, amelyet már e tanulmány során 
is több nézőpontból megkíséreltem elemezni.
Hamis  lenne azonban minden olyan megközelítés, amely az értékrend és 

értékelés problémáját pusztán világnézeti alapon, a világnézet haladó vagy ret-
rográd voltából igyekezne megközelíteni. Nem csak a világnézet e legdöntőbb 
vonásáról, az emberi-társadalmi haladás adott történeti kérdéseivel kapcsolatos 
állásfoglalásról,  s  ennek  osztály  és  rétegmeghatározottságáról  van  tehát  szó, 

160 Fülep Lajos: Magyar művészet. Művészet és világnézet. Corvina Kiadó, Budapest, 1971. 
261. és 265. o.

161 Lukács Ontológiája I. kötetében például (I.m. I. kötet, Történeti fejezetek IV. fejezet, Marx 
ontológiai alapelvei 3. Történetiség és elméleti általánosság. 340–426. o.) részletesen fog-
lalkozik a történetiség problémakörén belül a fejlődés, az ebben szerepet játszó érték kate-
góriák (pl. 345–348. o.) kérdéseivel, a marxi filozófia lényegének értelmezésével. Az egyen-
lőtlen fejlődésből következő sajátos jelenségeket és a véletlen szerepét, a haladás fogalmát 
fejti ki, mint azt a „döntő ontológiai-módszertani mozzanatot, amelynek ilyen problémák 
megvitatásakor  a  középpontban  kell  állni.”  (382.  o.) Az  ellentmondásokat,  az  egyenlőt-
len fejlődés okait elemezve, hangsúlyozza hogy „a társadalmi lét ontológiai fejlődésvonala 
mindezeken az ellentmondásokon keresztül mégis érvényesül. (…) Ez a haladás elválaszt-
hatatlanul  kapcsolódik  az  emberi  képességek  haladásához  (…)  s  ebben  (…)  e  lét  lehető 
legfejlettebb társadalmisága felé tartó mozgás emberi akciókból tevődik össze.” (383. o.) Az 
egyenlőtlen fejlődés kérdését elemzi a művészetben is, Marx ismert tételeit részletesen átvi-
lágítva (391–395. o.). Azt, hogy a termelőerők fejlődése hajtotta végre a haladást, nem lehet 
teleológiai  folyamatként felfogni. „A társadalmi értelemben vett emberi nem kialakulása 
a termelőerők fejlődésének akaratlan szükségszerű terméke” (403. o.). „A világtörténelem, 
amely csak ezen a fejlődési fokon (a kapitalizmus megteremtette tényleges világgazdaság 
szintjén  - V.  F.) mutatkozik  társadalmi  realitásnak, maga  is  történelmi  jellegű  kategória 
(403. o.), a „többé már nem néma emberi nem” sajátos átalakulásából, az „antagonisztiku-
san cselekvő osztályokban végbemenő differenciálódás”-ból, a társadalmi lét – társadalmi 
tudat sajátos belső összefüggéseiből, a „végső soron” való gazdasági meghatározottságból 
következik az értéktételezés társadalmi szükségszerűsége. Lukács itt részletesen kifejti az 
értékek kialakulásának folyamatát, az értékrendszerek változását, új típusaik kialakulását, 
miközben a mozgástér (és az alapoktól való elszakadás lehetősége) mind tágasabb (411–412. 
o.). Létrejöhet az egyneműsítés, a rendszerezés: „… maguk az értékek jönnek létre reálisan 
és részben múlnak el reálisan a társadalmi folyamatban” (414. o.). „… az értékek társadalmi 
folyamatosságának (…)  iránya a múltból mutat a  jövő felé; a múltba való visszanyúlások 
mindig a jelenlegi gyakorlatot, vagyis a jövőt tartják szem előtt” (415. o.).
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hanem a világnézet, világkép olyan állandó belső közös vonásairól is, amelyek 
adott korban és helyen, a kultúra adott állapotában lényegében e kultúra – tudjuk: 
ellentmondásos, bizonyos vonásaiban,  lényegi  fejlettségében mégis  egységes, 
és a kortól-társadalomtól függő – fejlettségében gyökereznek. (így jellemzi Fü-
lep is a görög templom vagy szobor mögött álló világnézetet, a Dante Divina 
Commedia-ja vagy a gótikus katedrális mögött álló világnézetet).
„Motívumait a gótika mind úgy kapja, de teljesen át- és átformálja, a maga 

világnézetének  összefüggésében,  úgy,  hogy  egészen  új  képletek  állnak  elő, 
melyek az átvétel alapjául szolgáló eredetivel olykor egyenesen ellentétben áll-
nak.”162 „Michelangelo embere Michelangelo világnézetéből veszi értelmét és 
jelentését; a szemlélet nyelvén kifejezve: annak a világnézetnek a látható meg-
testesülése.”163 Amikor Fülep megjegyzi: „Az akadémizmus (…) nem tudta, mit 
hordoz magában; az impresszionizmus pedig nem akart világnézetet”, arra is 
figyelmeztet, hogy ennek a lehetőségében való hit – naivitás.164 Épp itt bele-
ütközik viszont  a hierarchia  eltűnésének problémájába  is. Az  impresszioniz-
musról mondja: „nincs és nem lehet benne a régi értelemben vett kompozíció”; 
„A régi kompozíció a dolgok és a tér hierarchiájával épül föl…”165

A látszólag prekoncepció nélküli világban Fülep kimutatja „a természet – 
az én benyomásom” világképét, amelyből következik, hogy „az impresszionis-
ta  konstruál…”166,  hogy mindez  „abból  a  világnézetből  veszi  eredetét, mely 
a XIX. század második felének sajátja…”167 A folyamat pedig megindult; „az 
impresszionizmus után (s ellene) következő művészet szélsőkig felszabadítja az 
Én tevékenységét, de itt is csak kiderül, hogy ez magában nem elég, akármilyen 
korlátlan  és  határtalan  is.”168 Ahhoz  a  kérdéshez  jutottunk,  amit  az  egyedi-
ség kultiválása vonatkozásában már elemeztünk, s amely a hierarchia és a régi 
kompozíció felbomlásával együtt mai művészetünknek – és mai világszemléle-
tünknek, világképünknek, világnézetünknek – úgy tűnik, lényegi kérdése. Erre 
a problémakörre a „nyitott mű” kérdései kapcsán tehát vissza kell térnünk.
Fülep is figyelmeztet azonban, mint említettem, hogy: „maguk a rendsze-

rek és összefüggések is változnak.”169 Ez a változás pedig olyan méretű – mivel 
az értékek Lukács szerint is reálisan jönnek létre „és részben múlnak el reálisan 

162 Fülep Lajos: Művészet és világnézet. I. m. 241. o.
163 I. m. 246. o.
164 I. m. 252. o.
165 I. m. 253. o.
166 I. m. 256. o.
167 Uo.
168 I. m. 257. o.
169 I. m. 265. o.
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a társadalmi folyamatban”170 –, hogy egy világnézet talaján is önmaguk ellen-
tétébe csaphatnak át értékítéleteink, s hogy a világnézet haladó vagy retrográd 
volta is éppúgy változó és történeti kategória, mint ahogyan a történeti fejlő-
dési folyamatban állandóan változó maga az a szemléleti mag is, amely az erre 
épülő személyes vagy csoportos nézetnek végső soron alapja, hordozója.
Csak  így,  a  történetiség  e  belső mozzanataiból  a  csoportokszemélyek  vi-

szonylagosan független „emberi akcióiból” érthető meg és elemezhető az ér-
tékrendnek az a belső önmozgása, bizonytalansága, változása,  sőt,  időnkénti 
válsága, amely például a haladó világnézet talaján, és a szocialista társadalom 
alakulása  folyamán  is  felmutatható.  Elég  Majakovszkij  életútjára,171  vagy 
a konstruktivizmus  egész  gondolatrendszerének  sorsára,  célkitűzéseire,  azok 
fogadtatására, elutasítására majd újra leméretésére utalni, hogy e belső mozgás 
különösen súlyos problémáit is érzékeltessem. A rodcsenkói, tatlini új hitet su-
gárzó 1920-as tézisek: „Le a művészettel! Éljen a technika! A vallás – hazug-
ság. A művészet – hazugság”; vagy a proletariátus új céljainak meghirdetése: 
„A művészetben  egészen  új  korszaknak  kell  következnie.  A proletariátus  új 
házakat, új utcákat, új használati tárgyakat fog teremteni” jól jellemzik azt az 
élességet, amely egy új értékrend megjelenését tükrözi.172 Élessége révén e té-

170 Lásd a 71. jegyzet végén jelzett helyen.
171 V. Majakovszkijjal kapcsolatban csupán a „parancs a művészek hadseregéhez” című poéma 

négy sorát említem, mint amelyben a régi eszmények és kategóriák lerombolásának szándé-
ka mellett egy új, történelmileg haladottabb álláspont lényege tükröződik. Itt fogalmazza 
meg ugyanis a művészet új hatókörét, lehetőségeit, egy új környezetkultúra programját:

   Nem kell a krajcáros igazság
   a szívből minden régit kiöltök
   Ecseteink - az utcák
   A tereink – paletták
   (Tamkó Sirató Károly fordítása)
 A költeményt  a  szovjet  konstruktivizmus  törekvéseinek  jellemzésére  K.  N.  Afanaszjev 

idézi,  a  szovjet  építészet  első  korszakát  tárgyaló  szenvedélyes  könyvében  (Lásd  K.  N. 
Afanaszjev: Eszmék, tervek, épületek. Szovjet építészet 1917-1932. In: Művészet és elmélet. 
Corvina Kiadó, Budapest, 1977. 10. o.)

172 Az idézett helyeket lásd German Karginov: Rodcsenko című kötetében (Corvina, Budapest, 
1975.  86.  o.:  a  művészetben…),  illetve  Rózsa  Gyula  egy  Rodcsenkóról  írott  cikkében 
(R Gy.: Majakovszkijjal Párizsban 2. „A legmagasabb művészi mérnökség”. Népszabadság. 
1979. július 22. 11. o.: Le a művészettel…). A Rodcsenko-könyv (lásd például a 88–89. ol-
dalon az 1921. évi „jelszavak” szövegét, annak értelmezését, és az egész életmű mélyreható 
elemzését), de Rózsa Gyula rövid cikke  is megvilágítja a konstruktivizmus új környezet-
kultúrát hirdető eszméit és  tevékenységét, az  ipari művészetnek, egy egyetemes érvényű 
„formatervezésnek”  (a  legmagasabb művészi mérnökségnek)  azt  a  gondolatkörét,  amely 
nem retrográd volta, hanem valószínűleg a gazdasági építőmunka kiinduló szintjének el-
maradottsága miatt került az adott időpontban a történelem süllyesztőjébe. Lehet, hogy az 
új szándékok sorsa nem ágy alakul, ahogyan a történelem ezt lejátszotta, ha Lenin tovább él; 
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zissor – ellentéteket szülve – végül is a megfogalmazott célok ellen hatott, érzé-
keltetve azt is, hogy nemcsak a kitűzött célok, szándékok haladó vagy retrográd 
volta, hanem sokkal összetettebb-bonyolultabb, önmagukban is történeti szel-
lemi folyamatok azok, amelyek egy értékrend történelmi szerepét, jelentőségét 
minősitik. Hiszen az értékítéletek nem egyszerűen kognitív úton, logikai igaz 
vagy nem-igaz voltukban hatnak; az értékrend belső változásai folytán ugyanaz 
a tétel is válhat önmaga sajátos ellentétévé. Értékítéleteink e sajátos változására 
József Attila Elégiájának sorait kell idéznem. Rodcsenkóhoz hasonlóan a kül-
telki gyár sivár látványán merengve a költő így ír:

„Az egész emberi 
világ itt készül. 
Itt minden csupa rom. 
Itt a lelkek 
egy megszerkesztett szép szilárd jövőt 
oly üresen várnak, mint ahogy a telkek 
körös-körül mélán és komorlón 
álmodoznak gyors zsibongást szövő 
magas házakról.”173

A rodcsenkói (más vonatkozásokban, még fotóművészetében is újra és újra 
felmerülő) „új házak, új utcák”174 vagy a József Attila által vágyott „gyors zsi-

bár Majakovszkijjal szembeni meg-nem-értése közismert tény. Az új szándék mindenesetre 
kívül maradt azon a gondolatkörön, amellyel kapcsolatban Lukács megállapítja: „… a ’sztá-
linizmus monolitikus  ideológiája  számára’  a művészetek  egyenlőtlen  fejlődésének  egész 
marxi elmélete az undor tárgya volt és maradt.” (Lukács: I. m. I. kötet, 395. o.) Ez a kérdés 
mindenesetre valóban a művészet egyenlőtlen fejlődésének kérdéseivel is összefügg; illet-
ve, hogy „valamely korszak kedvező vagy kedvezőtlen a művészet (és bizonyos műfajok) 
számára” (Lukács, uo.) itt még azt is tudjuk, hogy önmagában „a körülmények kedvező volta 
nem biztosíthatja a művészet felvirágzását” (Lukács, uo.). Természetesen igaz az is, hogy – 
és itt Lukács közvetlenül Marx fejtegetését idézi a Tőke Bevezetéséből: „Egy társadalom, 
még ha nyomára jött is mozgása természeti törvényeinek – és e mű végső célja a modern 
társadalom gazdasági törvényeinek a feltárása –, természetesen fejlődési fázisokat sem át 
nem ugorhat, sem rendeletileg el nem tűntethet. De megrövidítheti és enyhítheti a szülési 
fájdalmakat.” (Lukács, I. m. I. kötet, 380. o.)

173 József Attila: Elégia. 1934.
174 Szabó Júlia: Moszkvában – 1974 nyarán című cikkében (Művészet. 1975/2. 40–43. o. be-

mutatja Rodcsenko egy borítótervét, amely Majakovszkij Szergej Jeszenyinhez írott versé-
hez készült. A jeszenyini kettős világot a borító fedlapján egy, vasúti híd és kalász, a hát-
lapján egy alulról  fényképezett nyolcemelet magas  téglaház és beléhelyezett  régi paraszti 
faház látványának ellentétével kívánja Rodcsenko jellemezni. Rodcsenko a Kirov utcában 
maga is e házban lakott, és, ahogyan Sz. J. mondja „a metropolis szimbólumaként került 
Majakovszkij  Jeszenyinnek  írt  verse könyvborítójára,  a  falut  jelző kis  faházzal  ellentétes 
értelemben.” Saját szerencsém, hogy e téglaházakat, és Jeszenyin konsztantyinovkai szülő-
házát (valójában az sokkal szebb faház, mint amit a kép ábrázol (és a falu-város viszonyhoz 
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bongást szövő magas házak” ma, ötven-hatvan év távolában felépültek; az épí-
tészet és a világ hite azonban megrendült e magas házak Le Corbusier-féle, oly’ 
nagyszerűnek vélt ideájában, és az akkori haladó eszme továbbformálandónak, 
meggondolandónak tűnik. Ha távol áll is tőlem, hogy jobbnak, humánusabbnak 
állítsam a valójában még ki sem érett, az akkori álmok formáiban és szintjén 
még meg nem valósult magasházaknál  az  alacsonyabb beépítésű környezetet, 
pusztán azért, mert alacsonyabb, mert földközelben hagyja az embert, azt el kell 
fogadnunk, hogy itt, e téren jól érzékelhető egy értékítélet-változás, sőt, inkább, 
egy építészeti értékrend változás. Nem szükséges azzal foglalkoznunk, milyen 
hiányok, esetleg hibák, merev előírások, kötöttségek váltották ki e talán válságot 
is tükröző változást; úgy tűnik, korjelenség ez ott is, ahol a miénknél magasabb 
technikai szinten született magasházas-nagytömbös lakótelepek megfelelőségét, 
szükségességét, életforma-lehetőségeit, érték voltát kérdőjelezik meg.
Nem az egyes jelenséget szeretném elemezni – a magasház József Attilától 

Nagy Lászlóig  terjedő  értékváltását  ugyanannak  a haladó költői magatartás-
nak a talaján,175 hanem arra szeretnék itt figyelmeztetni, hogy e változások oka 
csak rendkívül alapos és sokágú vizsgálódás során tárható fel, valahogy úgy, 
ahogy ennek példáját a modern zenével kapcsolatban (igaz, hogy nem tanul-
mány, hanem egy regény formájában) Mann Doktor Faustusa megteremtette. 
A modern zene példáján tárgyalt problémákra, a műélvezés és mű viszonyára, 
a belső, alkotói magatartás egész 20. századi folyamatára, a túlinformáltságból, 
mindent  tudásból adódó alkotói csömör és befogadói közöny  reánk neheze-
dő, egyre fokozódó nyomására – a szándékok, vágyak, önmegvalósítás igényét 
hirdető önpusztító kultúrának és a lehetőségnek, valóságnak erre a nyomasztó 
ellentmondására – nem térhetek ki; Mann művének megfelelő elemzése is meg-
haladná e tanulmány lehetőségeit.
Visszaérkeztünk  azonban  a  Fülep  által  említett  kérdésekhez,  a  lebontott 

kompozíció és hierarchia, a megkérdőjelezett opusz, a zárt műalkotás érvény-
vesztése problémájához, vagy az anti-művészet propagálói által azóta meghir-
detett program valóságához, amely, igaz, épp ezt az önmagában létező, indi-
viduális művet – saját léte bizonyítása érdekében – mégsem képes végletesen 
megszüntetni, csupán tagadni, megkérdőjelezni.
Mi tehát korunkban az a belső mag, az a minden műben feltárható objek-

tív vonás, amelyet a mű lényegeként vagy individuális létének jellemzőjeként – 

fűződő illúziókban, illetve pejoratív képzetekben talán ez is jelez valamit!) egyaránt mó-
domban állt személyes élményként megismerni.

175 Az Élet  és  Irodalom  1975.  évi  vitáját Nagy László  iniciálta Major Máté  „Nagypanel  és 
tulipán” című írására reflektálva; id. dr. Kotsis Iván 51. jegyzetben említett tanulmánya is 
e vita keretében készült, és a talán legfontosabb problémára figyelmeztetett. A vita anyagát 
lásd a 2. jegyzetben említett kötetben.
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a zárt műalkotás fogalmának eltűnését elfogadva, vagy legalább is feloldódását 
érzékelve – végül is megragadhatunk, elemezhetünk? Mi jellemzi a „nyitott mű” 
világát, milyen  igények, követelmények azok,  amelyeket  az építészet műveivel, 
mint  alkotói  magatartás  objektív  végeredményével  szemben  támaszthatunk? 
Vagy más szóval: végül is miben rejlik értékrendünk alapja korunkban, az értékek 
szubjektivizálásának általános eluralkodása, az értékrendek válsága idején? Van-e 
még egyáltalán olyan vonás amelyet, mint változó szubsztanciát kiemelhetünk?
Azzal a problémával állunk itt szemben, amely Lukács számára a társadalmi 

Ontológia átgondolása idején, épp az előbb említett vonatkozásban felmerült. 
Hogyan elemezhető szubsztanciaként, valamiféle végső állagként maga a mű, 
ha  korunk  a  szubsztancia  fogalmát  is  feloldotta;  illetve  (amint  épp  Lukács 
elemzéséből kitűnik) a társadalmi valóság és értékrend területén e szubsztanci-
át önmaga történeti folyamatából eredeztethetőnek vallja.176 E kérdés megoldá-
sa – ha úgy tetszik, a feloldott, nyitott mű megragadása – érdekében Umberto 
Eco-hoz, a modern műértelmezés egyik megalkotójához kell fordulnunk.177

Mielőtt az Eco által kifejtett gondolatkört jellemeznénk, utalnunk kell egy 
mélyebb, általánosabb háttérre, amelyet korunk kultúrája, s annak jellegzetes-
ségei mögött Eco is érez, részleteiben azonban nem fejt ki. Épp a magyar fi-
lozófiai irodalom (túl Lukácson, bár épp a másik Lukács révén) az, amely az 
utóbbi évtizedek során vallástörténeti vizsgálódásaiban, és az ázsiai termelési 
módra vonatkozó kutatás révén a feltámadó Isten dionüszoszi világában a fej-
lődésfogalom genezisét kimutatta, megteremtve ezzel a  társadalmi ontológia 
számára azt a fogódzót, amely – az általam is említett anomália, a nyugati vi-
lágképre való hagyatkozás – feloldásának kulcsát adja. A keleti vallások ismét-
lődő, ciklikus körforgást idéző világképével szemben épp a görög-keresztény 
világ  feltámadó  istentípusa,  a  dionüszoszi  szellem,  a dionüszoszi  kultúra  az, 
amely – az apollói világ zárt tökéletességével is szembenállva – a változásból 
fakadó élet történetiségét állítja. Az ősi szimbólumokban reális történelmi erő-
kifejtések világosodnak meg előttünk, a kultúránk világképéből elhalványodó 
zárt  istenfogalom helyébe a „feltámadó Isten” rugalmasabb és változásra ké-
pes fogalma, s ennek végkifejleteként a társadalmi ontológia változó, önmagát 
teremtő szubsztanciájának fogalma lép. Nincs helyünk itt e változás részletes 
bemutatására, elvégezte azt igen elmélyült szinten a közelmúltban a hazai filo-

176 Lukács „a szubsztancialitás (…) új felfogását” az értékek vonatkozásában az Ontológia I. kö-
tetének 414–415. oldalán fejti ki, „amely szerint ez nem áll statikusan és mereven szemben 
mint az önmegtartás  statikus-állandósult viszonya, a kifejlés  folyamatával, hanem előre-
haladva a folyamatban megváltozva és megújulva, a folyamatban részt véve mégis lényege 
szerint megőrződik.” (414. o.)

177 Umberto Eco: A nyitott mű. Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1976. (Kelemen 
János utószavával)
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zófiai-vallástörténeti kutatás; itt mindennek csak summáját, eredményét szeret-
ném háttérként felidézni.178

Eco, saját megfogalmazása szerint, arra szorítkozik, hogy „… egybehang-
zásokat mutassunk ki: egybehangzásokat, amelyek a modern kultúra legkülön-
bözőbb szektoraiban föllelhető problémák kapcsolataira utalnak, jelezve egy új 
világszemlélet közös elemeit.”179

E világszemlélet gyökerei a világban önmagunkra ismerés történelmi folya-
matába nyúlnak vissza: a magunkról és a világról szerzett információknak abba 
a gazdag áradatába, amely az elmúlt száz-egynéhány év folyamán kialakította 
azt a világképet, amelynek zseniális felismerések teremtették meg legfontosabb 
elemeit. Eco az oksági elv válságáig, a kétértelmű logikával szemben a többér-
tékű logikáig, a meghatározatlanig, mint érvényes eredményig, Einsteinig, vagy 
a komplementaritás fizikai elvéig, a többértelműség e tudományos gyökereiig, 
a változás fogalmainak átértéséig utal vissza a gondolkodásbéli előzményekre.
Amíg a középkori művész zárt és egyértelmű műalkotása mögött a kozmosz 

világos és rögzített rendje, hierarchiája állott, a kopernikuszi látásmód nemcsak 
a geocentrizmusnak vet véget; az empíria feloldja az arisztotelészi szubsztancia 
valóságát is; a dekadens szimbolisták nyitottsága már a kultúra újabb vajúdását 
tükrözi, amelyet Mallarmé a könyvet változó rendszerré feloldó könyvterve (le 
Livre), Joyce Ulysses-e,180 vagy a modern zene Mann által is elemzett átalakulási 
folyamata emel a „nyitott mű” új világába, hogy a megnyílásnak, változásra alkal-
massá válásnak ez a folyamata végül is (az „anti-művészetben” erre már láttunk 
példát) látszólag magának a műnek, a műalkotásnak a szubsztanciáját is feloldja, 
megszüntesse, valahogy úgy azonban, hogy e folyamat végén – a lukácsi Ontoló-
giai levezetésekhez hasonlóan – e „nyitott mű” végül is minden eddiginél több-
értelmű, gazdagabb tartalommal telítődjön, s bontakozzon; alkalmas legyen arra, 
hogy a művész: „ahelyett, hogy passzív módon tudomásul venné a ,nyitottságot, 
mint elkerülhetetlen tényt, alkotói programul választja, sőt olyan módon hozza 
létre művét, hogy a lehető legnagyobb nyitottságot kölcsönözze neki.”181

178 Tőkei Ferenc, Lukács József és Hahn István idevágó kutatásait és összegző műveit kellene 
e helyen tételesen is felsorolnunk; ez azonban már túlzottan távolra vezetne munkánkban.

179 Umberto Eco: A nyitott mű  poétikája  (50.  o.),  a  87.  jegyzetben  említett  kötetben  (Első 
kiadása Milánó, 1962. Fordította: Zentai Éva).

180 Eco Pousseur Ulysses-kritikájára, az ott használt „lehetőségmező” fogalomra hivatkozik, 
mint a fizikai mezőfogalom, és a „lehetőség” fogalom összetételére, és itt mondja: „a le-
hetőség fogalma filozófiai fogalom, amely a modern tudomány egész tendenciáját tükrözi, 
a rend statikus és szillogisztikus látásmódjának elhagyását, a nyitottságot a személyes dön-
tések  sokoldalúsága  felé,  az  értéket: helyzetisége és  történetisége  felé…” (Eco,  I. m. 46. 
oldal – kiemelés általam, V. F.)

181 Eco, I. m. 29. o.
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A műnek az a tulajdonsága, amely Roland Barthes számára is döntő – a mű-
alkotás „forma, melyet az idők során a történelem tölt meg”182 – már magában 
hordja azt is, amit a művészet nagy műveiről hosszú idő óta tudunk: „minden 
műalkotás, még ha a szükségszerűség kimondott vagy kimondatlan poétikája 
szerint jött is létre, lényegileg nyitott a lehetséges olvasatok látszólagos sorozata 
felé, amelyek mindegyike új életre kelti a művet, valamilyen távlatból, valami-
lyen ízlés, személyes végrehajtás szerint.183

Ha az alkotói oldal és a befogadói oldal, az „olvasat” felől egyaránt mutat-
kozik  e  nyitottság,  úgy  az  is  nyilvánvaló,  hogy  mindennek  gondolkodásbeli-
erkölcsi-társadalmi, végül is a világképben rejlő gyökerei vannak. Ez a művészet 
értelmesére is kihat: „A művészet nem annyira megismeri a világot, mint inkább 
kiegészítő elemeit termeli a világnak, autonóm formákat, amelyek a meglevőkhöz 
csatlakoznak, saját törvényeikkel és személyes életükkel. Mégis minden művészi 
formát nagyon is felfoghatunk (…) mint ismeretelméleti metaforát: vagyis a mű-
vészeti formák strukturálódási módja minden évszázadban tükrözi – a hason-
lóság, a metaforikus kifejezés, a fogalom képi megoldása útján – azt a módot, 
ahogyan a tudomány vagy általában véve a kor kultúrája látja a valóságot.”184

Hogyan  látja  tehát korunk  a művészet metaforáiban  a valóságot, hogyan 
tükröződik ez a műalkotás fogalmában, a nyitott mű poétikájában?
Eco  szerint  „amikor műalkotásról  beszélünk,  a mi  nyugati  esztétikai  tu-

datunk  azt  kívánja,  hogy  ’művön’  valamilyen  személyes  produkciót  értsünk, 
amely még a műélvezések variálódásában is megőrzi organizmus arculatát, és 
amely – bárhogyan értelmezzük vagy terjesszük is ki – a személyiség bélyegét 
mutatja, azáltal létezik, érvényesül és közöl valamit.”185 (A műnek ez a szemé-
lyes bélyege az építészetben olyan problémákat támaszt, amelyet majd többek 
között – Robert Venturi kísérel meg feloldani; gondolataira majd visszatérünk.)
Eco itt megállapítja, hogy: 1. a „nyitott” műalkotásokat – amennyiben moz-

gásban levők – az arra irányuló felhívás jellemzi, hogy csináljuk együtt a művet 
a szerzővel; 2. egy tágabb szinten (mint a „mozgásban levő mű” fajának meg felelő 
nem  szintjén)  találhatók  azok  a művek,  amelyek bár  fizikai  értelemben már 
befejezettek, mégis  ’nyitottak’  a belső viszonylatok  folytonos  sarjadzása  felé, 
amit a műélvezőnek kell felfedeznie és kiválasztania az ingerek totalitása észle-
lésének aktusában.”186 Eco 3. pontként minden műalkotás lényegi nyitottságára 
utal (ahogyan azt már az előzőekben idéztük). Ez a harmadik szint az, ami Eco 

182 Barthes tételét Kelemen János idézi A nyitott mű utószavában, a 455.oldalon
183 Eco, I. m. 55. o.
184 I. m. 44. o.
185 I. m. 54. o.
186 I. m. 55. o.
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szerint  az esztétikát, mint  formai definíciók megfogalmazóját  érinti. Eco  itt 
mesterének, Luigi Pareysonnak a megállapításaira céloz a műalkotás „végtelen 
nyitottságának” – Fülep Lajos írásaiban is felmerülő – sajátosságáról.187

Gondolatmenetét  így  folytatja:  „az  esztétika,  amikor  érvényesíti  korunk 
egyik különlegesen élő követelményét, föltárja egy bizonyos tapasztalat lehető-
ségét minden művészeti termékben, függetlenül azoktól a cselekvési kritériu-
moktól, amelyek föllelhetők benne; a mozgásban lévő művek poétikái (és g yakorlata) 
ezt a lehetőséget specifikus hivatásukként fog ják föl, s nyíltabban és tudatosabban kötődve 
a modern tudomány elveihez és tendenciáihoz, programszerű aktualitást, kézzelfogható evi-
denciát kölcsönöznek annak, amit az esztétika az interpretáció általános feltételéül 
ismer  el.  Ezek  a  poétikák  tehát  úgy  tekintik  a  ’nyitottságot’,mint  a modern 
műélvező  és művész  alapvető  lehetőségét.  (…)  ez  az  új műélvezői  gyakorlat 

187 Eco említett könyve 56–57. oldalán így idézi Luigi Pareyson Estetica-Teoria della formatività 
(Torino, 1954, illetve Bologna, 1960) című munkáját: „A műalkotás (…) forma, vagyis zárt 
mozgás, hogy úgy mondjuk, határoltságba foglalt végtelen; totalitása zártságából ered, s en-
nél fogva azt igényli, hogy ne egy statikus és mozdulatlan valóság zártságának tekintsék, 
hanem egy végtelen nyitottságának, amely úgy vált teljessé, hogy formát választott magá-
nak. A műalkotásnak ezért végtelen sok aspektusa van, amelyek nem  ’részei’ vagy szele-
tei, mert mindegyike tartalmazza az egész művet, és egy bizonyos perspektívából mutatja. 
A végrehajtás változatossága tehát éppúgy alapul az interpretáló személyiségének, mint az 
előadandó műnek a komplex természeten (…) az interpretáló végtelen sok szemszöge és 
a mű végtelen sok aspektusa megfelel egymásnak, és találkozik egymással, s kölcsönösen 
megvilágítja egymást, úgyhogy egy meghatározott nézőpontnak csakis akkor sikerül fel-
tárnia a teljes művet, ha a maga szorosan meghatározott aspektusába helyezkedik, s a mű 
valamely különös aspektusának, amely az egészet új színben tünteti fel, arra a nézőpont-
ra kell várnia, amely képes megragadni és kivetíteni azt”, továbbá „minden interpretáció 
végleges abban az értelemben, hogy ezek mindegyike – az  interpretáló  számára – maga 
a mű, és átmeneti abban az értelemben, hogy minden interpretáló tudja, hogy meddig kell 
mélyítenie a saját értelmezését, az interpretációk, amennyiben véglegesek, párhuzamosak 
egymással, úgyhogy az egyik kizárja a másikat anélkül, hogy tagadná…” Más szóval gondo-
latilag ugyanott vagyunk, ahol a többértékű logika. Amint Eco is megállapítja, ezek a zenei 
interpretációra vonatkozó gondolatok „minden művészeti jelenségre, valamennyi kor mű-
alkotására alkalmazhatók; de (…) nem véletlen tény, hogy az esztétika éppen napjainkban 
figyel föl a ’nyitottság’ problematikájára és foglalkozik vele.” Eco az esztétikai megköze-
lítéssel  a  „nyitott” műalkotás  „poétikáját”,  vagy  az  alkotói oldal  szigorúbban  és határo-
zottabb módon megfogalmazott nyitottság követelményét állítja fel. Megkülönbözteti az 
esztétika elméleti, definiáló szintjét a poétikák mint  termelési  tervprogramok cselekvési 
és alkalmazási szintjétől. A poétikát egyébként Eco így definiálja műve előszavában: „Mi 
a klasszikus jelentéshez közelebb álló értelemben használjuk a ’poétikát’; nem mint kény-
szerítő szabályok rendszerét (abszolút normának tekintett ars poeticát), hanem mint cse-
lekvési programot, amelyet a művész esetről esetre célul tűz maga elé, mint a létrehozandó 
műalkotás tervezetét, amint az kimondva vagy kimondatlanul él a művész szándékában.” 
(8. o.)
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valójában a kultúrának  jóval nagyobb  fejezetét nyitja meg,  és  ennyiben nem 
csupán az esztétika problémakörébe tartozik.”188

Az építészet esetében nagyon  is világos, hogy sokkal  többről van  itt  szó, 
mint az esztétika problémaköréről. Az építészeti gondolat (és a megvalósított 
mű) nyitottsága ugyanis – az elmúltakét évtized építészeti gyakorlata és meg-
nyilatkozásai sokoldalúan bizonyítják ezt – sokkal szélesebb területen érvénye-
sül, s nem csupán esztétikai, hanem úgy mondhatnánk, a társadalmi megfele-
lés egy magasabb szintjén megfogalmazott igény és követelmény. A rugalmas 
használat,  a  változó  élet  (és  technológiák)  számára  való  alkalmasság  és  vál-
toztathatóság, egy hosszú időre, mondhatnánk, minden korban való emberi-
társadalmi megfelelés, a céloknak olyan szintű betöltése rejlik mögötte, amely 
távolról sem csak a művek anyagi-fizikai valóságára, a dologi használat tényeire 
vonatkozik, hanem a szellemi használat (például az általam is említett átfogó 
környezetfelfogás, a „környezet-pedagógizáció”, az embernevelés) önmagában 
is sokrétű követelményeire, a kultúra egészének követelményeire is. Ez az az 
oldal, amely műveink, az épített környezet utódainkra való átörökíthetőségét 
fogalmazza meg  követelményszintként;  amely  a  társadalmi  fejlettség  emberi 
minőségének, a társadalmi haladásban betöltött szint kinyilvánításának kötele-
zettségét támasztja munkánkkal szemben, és most már nem csak a Lukács által 
említett „direkt-módon”, hanem a szocialista humanizmus és tudatosság által 
szükségszerűen képviselendő, elengedhetetlen szinten, tehát a nembeli fejlett-
ség által megkövetelt tételezés szintjén. Ez a követelmény önmagában a kon-
tinuitás és diszkontinuitás tudatos egysége; ez az új szemlélet, amely a marxi-
lukácsi ontológiából,  az emberi haladás,  a „válaszoló ember”  igényszintjéből 
önmagában  is következik,  amely  azonban bizonyító  erejű párhuzamossággal 
korunk  tendenciáiból,  jelentős  szellemi műveiből  az  érzékelés-befogadás  so-
rán ugyanúgy sugárzik. A kategóriák olyan változásáról van tehát szó, amelyet 
Lukács említ, s amely a tudomány és művészet, s az egész emberi élet területén 
átütő erővel jelentkezik.
Nem véletlenül állapítja meg Eco, átérezve mindennek jelentőségét, tanul-

mánya záró gondolataként, az előbbinek folytatásaképpen, de már a „nyitott” 
műnél is általánosabbról, a mozgásban levő műről beszélve: „a mozgásban levő 
mű poétikája – mint részben a ’nyitott’ mű poétikája is – új típusú viszonyt te-
remt a művész és közönsége között, az esztétikai percepció új mechanizmusát 
lépteti életbe, új helyzetet teremt a művészi termék számára a társadalomban; 
új oldalt nyit a szociológiában és a pedagógiában, túl azon, hogy új oldalt kezd 
a művészet  történetében  is. Új  gyakorlati  problémákat  vet  föl, miközben  új 

188  I. m. 57. o.
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kommunikatív szituációkat teremt, új viszonyt hoz létre a műalkotás szemlélete 
és használata között.”189

Eco értelmezésében is azok a problémák jelennek meg, amelyeket a kreatív 
nevelés igényeként, a technikához alkalmazkodó és azt önmaga felszabadítá-
sára használó emberképünk birtokában más helyen már megkíséreltem – vi-
szonylagos értékkel ugyan – kifejteni.190

Eco  gondolatmenetének  gazdagságát,  mondanivalója  lényegét  nem  lehet 
néhány  kiragadott  idézettel  érzékeltetni.191 Nem  is  ez  volt  a  célunk,  csupán 
az  Eco  által  értelmezett  legfontosabb  fogalmakat  szerettük  volna  tanulmá-
nyunk gondolatvilágába építve felmutatni. Az az eddigiekből is kitűnik, hogy 
Eco  számára  a  „nyitottság” nem érték-kategória,  hanem ennél  általánosabb, 
az  értékítéleteken  túli  viszonylatrendszer. A forma  szinonimájaként  használt 
„struktúra” kifejezéssel kapcsolatban említi – hiszen a struktúra „viszonylat-
rendszer, a különböző szintek (szemantikai, szintaktikai, fizikai, érzelmi szin-
tek;  témák és  ideológiai  tartalmak szintjei;  szerkezeti viszonyok és befogadó 

189 Eco, I. m. 57–58. o.
190 Lásd  e  vonatkozásban  „az  építészeti  közvéleményformálás”  témájában készített,  az  első 

rész 52. jegyzetében már említett kutatási jelentés 1980. évi kötetének bevezető tanulmá-
nyát, a kreatív neveléssel, vagy a kultúra szabályozó szerepével kapcsolatos gondolatokat.

191 Eco  gondolatvilága,  egy  sajátos  belső  fejlődés  eredményeként  –  ahogyan  azt  Kelemen 
János a könyv utószavában megállapítja – a Benedetto Croce elleni szembefordulás meg-
fogalmazásából indult, „szemére vetette Crocénak, hogy elhanyagolta a különböző műfa-
jok  és műnemek  specifikumát,  társadalmi meghatározottságát,  a  köztük  levő  empirikus 
és történeti különbségeket, hogy túlhangsúlyozta a teremtő képzelet és az intuíció szere-
pét, mellőzve az alkotási folyamat racionális elemeit, a művészi technikák szerepét, s hogy 
mindent a ’költészet’ és ’nem-költészet’ misztikus megkülönböztetésére, a szellem teremtő 
gesztusára vezetett vissza” (453. o.) Eco az irracionalizmust elutasítva alakítja ki művészet-
elméletét, amelyet kötete tükröz, s amelyben nemcsak a nyitott mű fogalmának kibontása 
(az elemzett tanulmányrészen kívül e fogalmak további elemzésére, vagy például a brechti 
szálak kibontására itt nincs helyünk), hanem a szemiotika alapgondolatainak Eco-i kifejté-
se, az esztétikai üzenet sokoldalú értelmezése is jelentős, (Eco a szemiotikát véli ma „a filo-
zófia egyetlen lehetséges formájának. Lásd 451. o.). Ez utóbbi gondolatkörrel itt két okból 
sem foglalkoztunk. Egyrészt az építészet szemiotikai megközelítésének általános témájá-
val dr. Hajnóczi Gábor huzamos ideje, több tanulmányában is foglalkozott, s ezek közül 
például az Építés-Építészettudományban megjelent tanulmányára és szöveggyűjteményére 
elég  itt  hivatkoznunk.  (Dr. H.G.:  Építészetszemiotikai  vizsgálódások,  illetve;  Válogatás 
építészetszemiotikai  tanulmányokból.  In:  Építés-Építészettudomány  1977/2–3.  251-264, 
illetve 265–323. o.) Másrészt a szemiotika építészetelméleti alkalmazásáról a 10. jegyzet-
ben már hivatkozott egyetemi jegyzetében dr. Bonta János is áttekintő képet, tézissort ad. 
A szemiotikát megelőző nyelvészeti, Saussure-i alapvetés végiggondolását mintegy másfél 
évtizede a struktúra- és funkciófogalom elemzése kapcsán nekem is meg kellett kísérelnem 
(V. F.: A struktúraeImélet és az építészeti téralakítás, Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem Tudományos Közleményei. 1967/3–4. 163–177. o.)



 

264

strukturált válaszának a szintje stb.) közötti viszonylatok rendszere”192 – hogy 
„azért  redukálunk  egy  formát  viszonylatrendszerré,  hogy  rávilágítsunk  e  vi-
szonylatrendszer általános mivoltára és  transzponálhatóságára.”193

Mint általános, transzponálható viszonylatrendszer a mű nyitottsága, a nyi-
tott mű struktúrája nem más, mint a műnek, a műalkotásnak – már említettük 
– lukácsi értelmű változó kategóriaként való felfogása,  illetve e kategóriában 
a mai értelmezési mód kitapintása, megragadása. Ezen belül e viszonylatrend-
szer nemcsak a műre; alkotójára és befogadójára egyaránt transzporálható, és 
– mint láttuk – maga Eco is értelmezi e nyitottságot az alkotó, sőt, a mögötte 
álló egész kultúra, és a befogadó, a műélvező vonatkozásában is.194

Az elmondottakat – az említettnél részletesebben – értelmeznünk kell az 
építészetben  is. Választ  kell  adnunk  arra, mit  jelent  a  „nyitott” mű  fogalma 
az  építészetben, mit  jelent  az Eco-nál már megjelenő  szemiotikai megköze-

192 Eco, I. m. 13. o.
193 Uo.
194 A gondolatrendet összefoglalva még egyszer utalnunk kell e transzponálhatóság jellegére: 

„… a szerző egy magában véve zárt formát hoz létre attól az óhajtól vezéreltetve, hogy ezt 
a formát úgy értsék, és úgy élvezzék, ahogyan ő létrehozta; mégis, az ingerek szövedékére 
adott  reagálás  és  viszonylataik megértése  a  aktusában minden  egyes műélvező magával 
hozza konkrét létszituációját, sajátos feltételeitől megszabott érzékenységét, meghatározott 
kultúráját, ízlését, hajlamát, személyes előítéleteit úgy, hogy az eredeti fogma megértése egy 
meghatározott egyéni szemszögből mézve történik. Lényegében véve, egy forma esztéti-
kailag annyira értékes, amennyire sokféle szemszögből látható és érthető meg, amennyire 
az aspektusoknak és rezonanciáknak a bőségét kínálja anélkül, hogy megszűnne ugyanaz 
maradni… Ilyen értelemben tehát egy műalkotás, amely befejezett és zárt a maga tökéletes 
organizmusának tökélyében, hasonlóképpen nyitott is, vagyis lehetőséget ad rá, hogy ezer-
nyi különböző módon legyen interpretálható anélkül, hogy megismételhetetlen egyedisé-
ge  megváltozik. Így minden műélvezés egyben interpretáció és megvalósítás is, minthogy 
a mű minden műélvezés során új meg új, eredeti perspektívában éled újjá!” (27–28. o. Eco 
itt  jegyzetben Roland Barthes gondolatát  idézi:  „szükséges, hogy  a mű  igazából ne  egy-
forma  legyen,  hogy  bizonytalan  értelmet  vázoljon  föl,  ne  lezárt  értelmezést,  és maga  is 
azt mondja; minden művészi üzenet – bizonyos módon bizonytalan objektumot ábrázol 
– V. F.) Majd így folytatja: „a ’nyitott’ műalkotás poétikája (…) arra irányul, hogy előmoz-
dítsa az interpretálóban a „tudatos szabadság aktusait‘; hogy a kimeríthetetlen viszonylatok 
hálózatának aktív középpontjává tegye (a művet), amelyekből saját formát hoz létre anél-
kül, hogy valamiféle szükségszerűségtől determinálva lenne, amely előírná neki az élvezett 
alkotás  szervezésének meghatározott módozatait.”  (Eco  itt Pousser  szóhasználatát  idézi 
– La nuova sensibilitá musicale. Incontri Musicali, 1956/2.; Eco, I. m. 28. o.) A fentieket 
kiegészítendő, Eco  a  kötethez  írott  előszavában  a  többértelműség,  formátlanság,  rende-
zetlenség, az aleatorikusság (esetlegesség), meghatározatlan végkifejlet, sőt, a „termékeny 
rendezetlenség” (7. o.) mozzanatait kapcsolja a nyitott mű problémájának kutatásához; a ta-
nulmányban azonban arra is utal, hogy „ez a lehetőség, amely számára a mű nyitottá válik, 
egy bizonyos viszonylatmezőben van adva”. (52. o.), Végül is, tehát a nyitottság sem nyújt 
minden műréteghez egyetemes kulcsot.
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lítésmód és milyen  tanulságokat nyújt;  s hogy egyáltalán,  a nyitottság  e  szé-
les  értelmén  túl marad-e még  valami  olyan  objektív  és  változatlan mag  egy 
új  értékrend megteremtésére,  amely egy megújulás  általános  forrása  lehet  az 
építészet egyes műveiben ismét építőművészetté merevedett eszmerendszeré-
ben? Az  utóbbi  két  évtized  egész  belső  fejlődése  tulajdonképpen  egy  új  ér-
tékrend keresésének jegyében telt el, s e törekvések (amelyeket egy autonóm, 
„abszolút” építészet, egy a technika bűvöletében élő, s egy ezzel szemben álló, 
de  hasonlóképpen  válságba,  identitászavarba,  skizofréniába  csúszó,  radikális 
eklekticizmust és szélsőséges önmegvalósítást kergető, a bizarr elemeket, fel-
kavaró furcsaságot kedvelő törekvéssor kibontakozásával jellemezhetünk) vé-
gül is inkább egy válság, mint kiútkeresés, vagy kiúttalálás  jellemző vonásait 
hordozzák. E válságban még a legmélyebben érintett építészetben, az Egyesült 
Államok építészetében  is  felismerhetők olyan  törekvések,  amelyek a „nyitott 
mű” értelmezésmódján is túlmutatva, szinte brechti tanulságokkal, egy új, po-
puláris gyökerű építészeti értékrend sajátos  lehetőségeit kutatják. Az európai 
neoavantgárd irracionalista racionalizmusával szemben, egyes, magukat mar-
xistának valló, de inkább anarchistának bizonyuló törekvésekkel szemben Ro-
bert Venturi  építészetszemléletének néhány vonását  szeretném  itt  felmutatni 
olyan példaként, amely egyes jegyeiben számunkra is tanulsággal szolgál.
Venturi építészeti gondolatai több vonatkozásban érdemelnek figyelmet.195 

Elsősorban az olyan tételei nyújthatnak tanulságokat, mint az építészet  törté-
nelmi folytonossága helyreállításának igénye; az építészet és a város problémái-
nak szoros együttlátása; a leegyszerűsített sémákkal szemben a többértelműség, 
a  bonyolultság  és  ellentmondás  megnyilvánulásainak  értékelése,  (lényegében 
a „nyitott mű” gondolatának az építészetre alkalmazása); a többrétegű jelentés 
építészeti értelmezése és gazdagítása; és végül az építőművészetté merevedett 
„szép és heroikus” építészettel szemben a pop-művészet tanulságaként a „min-
dennapi és közönséges” elemek és cselekvés (mint a történeti fejlettséggel szá-
mot vető sajátos szociális aspektus) lehetőségeinek megragadása az építészetben.

195 Robert Venturi gondolatvilágát első és nagysikerű könyvének még kiadatlan magyar fordí-
tása alapján idézem, későbbi írásaival csak közvetve foglalkozom. (Lásd R. V.: Complexity 
and Contradiction in Architecture. The Museum of Modern Art. New York, 1962. A for-
dításkézirat Pálmai János munkája, a fordítást az 1974. évi 5. kiadás alapján készítette. Más  
nagyobb formában is kiadták a művet 1976-ban és 1977-ben. Több nyelven megjelent és 
általánosan ismert alapkönyvvé vált. (Az idézett részeket az 1977. évi – nagyalakú – má-
sodik kiadás  (The Museum of Modern Art, New York,  in association with  the Graham 
Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Chicago) oldalszámaival jelölöm, E he-
lyen  is meg  kell  jegyeznem,  hogy  a  kötet magyar  nyelvű megjelentetése  időszerű  kiadói 
feladat.
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Az építészeti avantgárd folytonosságtagadásával szemben Venturi elérkezett-
nek látja az időt a tagadás építészeti következményeinek újragondolására, és a lét-
rejött építészeti egysíkúsággal szemben egy összetettebb, és programjában, alap-
jaiban is valóságosabb, a városi kapcsolatok-viszonylatok kötőerejét is figyelembe 
vevő, mély szociális érzékenységű építészeti gondolkodásmód kinyilvánítására.196 
Könyve szükségszerűen szembeszegül a „zárt” műalkotás álláspontjába mere-
vült,  technicista  korlátaiban  is  válságba  jutott  építészeti  gondolkodásmóddal. 
Ellentételként  egy olyan építészet  igényét  támasztja,  amelyet  saját  tevékenysé-
gén mutat be, s amelyet műveinek értéke sokoldalúan reprezentál. Számunkra 
azonban itt nem e tevékenység a lényeges, bár kétségtelen, hogy Venturi világa 
– a nagy megbízásokat elkerülve – elmélyülést lehetővé tevő munkái által is de-
terminált. Venturi azonban gondolatait egy kritikai módszer érvényesülésének 
tekinti, és e kritikai módszer elemeiben valóban olyan vonások jelennek meg, 
amelyeket  már  Eco műelméletében  is  elemezhettünk.  Venturi  természetesen 
nem filozófus, bár állásfoglalását – amelynek pszichológiai megalapozottságát 
egyes kérdések alaklélektani és behaviourista megközelítése is érzékelteti – sok-
oldalúan és széles irodalmi ismerettel támasztja alá. Álláspontjában mégis a gya-
korlat embere szól elméleti problémákról, annak a sornak folytatójaként, amit 
századunk nagy építész neveivel lehet jellemezni, s amelynek említése egyúttal az 
alkotómódszerek e századi tudatosságát és belső változását is bizonyítja.
Már könyve bevezetésében érzékelteti az általa vallót műértelemzést: „sze-

retem az összetettséget és az ellentmondást az építészetben… Az összetett és 
ellentmondásos építészetről beszélek, amely a modern tapasztalás gazdagságán 
és többértelműségén alapul, beleértve ebbe azt a tapasztalást, amely a művészet 
belső velejárója.”197 Majd így folytatja, az összetett problémák megkerülésének 
veszélyeire utalva: „én örömmel fogadom a problémákat és kihasználom a bi-
zonytalanságot.”198

196 Már a könyv Előszavában megjegyzi: „… elvetem a modern építészet  rögeszméjét,  akik 
Aldo van Eyck-et idézve; annyira csak azon lovagolnak, hogy mi a különbség a mi időnk-
ben, hogy teljesen kicsúszott a kezükből az, ami nem különbözik, ami lényegében ugyan-
az.” (R. Venturi, I. m. 13. o.) Az idézett Aldo van Eyck cikk az Architectural design-ban 
jelent meg (1962/12. 56. o.)

197 Robert Venturi, I. m. 16. o.
198 Uo. Így folytatja bevezetését, miután az  életrevalóságot és az érvényesség elérését említi céljaként: 

„Az építészek nem engedhetik meg maguknak, hogy az ortodox modern építészet puritánul 
erkölcsös  nyelvezete  kösse  gúzsba  kezeiket,  szeretem  az  olyan  elemeket,  amelyek  inkább 
hibridek,  mint  ’puritánok’;  inkább  kompromisszumosak,  mint  ’tiszták’;  inkább  torzak, 
mint  ’őszinték’,  inkább  kétértelműek,  mint  ’megfogalmazottak’;  úgy  természetellenesek, 
mint  személytelenek;  úgy  unalmasak,  mint,  ’érdekesek‘;  inkább  konvencionálisak,  mint 
’megdesignoltak’;  inkább befogadók, mint kizárók;  inkább bőbeszédűek, mint egyszerűek; 
úgy csökevényesek, mint újítók; inkább következetlenek és bizonytalanok, mint egyértelműek 
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A kétértelműség és a feszültség forrását így értelmezi: „a kétértelműség és 
feszültség mindenhol jelen van az összetettség és ellentmondásosság építésze-
tében. Az építészet forma és szubsztancia – absztrakt és konkrét – és értelme 
belső jellemvonásaiból és egyedi kontextusából származik. Az építészet elemeit, 
mint formát és szerkezetet, mint textúrát és anyagot érzékeljük. Ezek a változó 
kapcsolatok, melyek  összetettek  és  ellentmondásosak,  a  forrásai  az  építészet 
közegére  jellemző  kétértelműségnek  és  feszültségnek. A ’vagy’  kötőszó  álta-
lában kétértelmű kapcsolatot jelent.”199

Az ellentmondás-szinteket elemezve rámutat arra, hogy: „a ’vagy-vagy’ tra-
díciója jellemzi az ortodox modern építészetet;”200 a külsőnek és belsőnek a Le 
Corbusier-i „áramló térben” történő szétválasztásával kapcsolatban megjegyzi: 
„a megformálás  és  tisztaság  ilyen  fajta megnyilvánulása  idegen  az  összetett-
ség és ellentmondásosság építészetétől, amely inkább törekszik a ’mind-mind’ 
befoglalására, mint a ’vagy-vagy’ kirekesztésére.”201 Majd: „az olyan építészet, 
amely  különböző  jelentésszinteket  tartalmaz,  kétértelműséget  és  feszültséget 
szül.”202 Elismerhetjük ezekben a tételekben az építészet dialektikus értelmezé-
sének, az ellentmondásosság tényleges tudomásul vételének szándékát éppúgy, 
mint annak a folyamatnak a megnyilvánulásait, amely a mű fogalmát átalakítot-
ta. Venturi Louis Kahn munkáin érzékelteti a két- és több funkciós szerkezet 
és tér, és a flexibilitás kapcsolatát. „A helytálló kétértelműség értelmes flexi-

és áttekinthetők; a tomboló vitalitást többre becsülöm a nyilvánvaló egységnél. Elfogadom 
a látszólag öncélú elemeket és a dualitást hirdetem. Nekem a jelentés gazdagsága a fontosabb, 
mint a jelentés tisztasága; az implicit funkciónál éppúgy, mint az explicitnél, jobb an szeretem 
a ’mind-mind’-e t , mint a ’vagy-vagy’-ot; (…) Egy érvényes építészet sok jelentésréteget hoz 
felszínre, és a figyelem középpontjának többfelé való irányulását engedélyezi; a tér és elemei 
egyidőben többféleképpen olvashatók és vehetők munkába. De az összetettség és ellentmon-
dás jegyében létrejövő építészet speciális következetességgel tartozik az egésznek: az igazsá-
gának a teljességében kell leledzenie, vagy teljességének beleértésében. Az építésznek a befog-
lalás bonyolult egységét kell létrehoznia a kirekesztés egyszerű egysége helyett. A több nem 
kevesebb.” Az itt és a következőkben kifejtett gondolatokba nem csak azért vagyunk hajla-
mosak az Eco-i művészetelmélet értelmezésmódját belelátni, mert az olasz-amerikai Venturi 
épp akkor, abban a légkörben tartózkodik Itáliában, amikor Eco tételei megfogalmazódnak 
(Venturi olasz szerzőkre, s így Eco-ra sem hivatkozik), vagy mert Venturi az angol-amerikai 
szemiológiai irodalom ismerete alapján a szemiotikai fogalomtárnak ugyanazokat az elemeit 
használja;  sokkal  inkább azért, mert  az építészet valóságsíkján Venturi – úgy  tűnik,  a kor 
felismerései talaján, a kultúrának ugyanabból az állapotából merítve – lényegében ugyanazt 
a világképet fejti ki, amelyet elemztünk.

199 R. Venturi, I. m. 20. o. Példák említáse után hozzáteszi: „A kifejezés kiszámított kétértel-
műsége az érzékelés megzavarásán alapszik és tükrözi az építészeti programot. Ez a jelen-
tésgazdagságot fölé helyezi a jelentéstisztaságnak. (Uo. 20–22. o.)

200 Venturi, I. m. 23. o.
201 Uo.
202 Uo.
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bilitást  eredményez.”203 Eero Saarinenre  is hivatkozik,  aki „legyőzte korunk 
rögeszméjét, amely szerint nem lehet különböző anyagokat ugyanabban a sík-
ban, illetve ugyanazt az anyagot két különböző dologhoz alkalmazni. Robert 
Rauschenberg festményében, a Zarándokokban (1960) a felület színei a kifeszí-
tett vászonról átfolynak az előtte álló valódi székre, kétértelművé téve a fest-
mény és a bútor megkülönböztetett voltát, egy másik szinten pedig a műalkotás 
és az azt befogadó szoba kapcsolatát. Ezekben a munkákban felismerhető a 
funkció  és  a  jelentés  szintjei  közötti  ellentmondás,  és  a  közegben  feszültség 
keletkezik.”204 Majd továbbmegy: „helytálló, ha ráérzünk a nem tisztán szerke-
zeti formákban rejlő feszültségekre és arra, hogy a szerkezeti elem térbelisége 
nemcsak véletlenszerű lehet.”205

Nem  szükséges  végigkövetnünk Venturi  gondolatsorát,  amely  a Hollein-
tól  a  posztmodernig  terjedő  törekvések  elméleti  megfogalmazását  nyújt-
ja azok nélkül a  túlzások nélkül, amelyeket a skizofrénia dicsőítéséig  terjedő 
Charles Jencks-féle álláspont felmutat.206 Venturi  tételei az új műértelmezés-
ből,  a  szemiotika  tanulságainak  levonásából,  az  értéktudat változás  tényéből 
és a  továbbgondolás szükségességének felismeréséből fakadnak, s  így  jórészt 
azt a változást mutatják fel és tükrözik, amelyet korunk értékváltásaként már 
jellemeztünk. A kettős  jelentés, a  régi  jelentés új kontextusban, az alkalmaz-
kodásról  és  a  rend határairól  kifejtett  gondolatok207  egy Eco-i  „poétika”  ér-
telmében sajátos oldalról jellemzik korunk építészeti világképét. Venturi azt is 
felismeri, hogy mindennek alapja végül is az emberi élet változása, az összetett-
ség és ellentmondás alapja az életmód belső összetettsége és ellentmondásai.208 
Gondolatmenetében  szerepet kap  a  rend megtörése  (Aalto példája nyomán), 
a banális és zűrzavaros, a konvencionális értelmezése, az ironikus koncepció, 
a pop-art jónéhány tanulsága, és a többrétűség (a tényleges tér-rétegek és a köz-

203 I. m. 34. o.
204 I. m. 35. o.
205 I. m. 36. o.
206 Lásd e vonatkozásban Charles A. Jencks a 85. és 89. jegyzetében már említett kötetés: The 

Language of Post-modern Architecture. Academy Editions, Londom, 1975, illetve ennek 
fordításkéziratát.

207 „Egy  érvényes  rend  alkalmazkodni  tud  az  összetett  valóság  körülmények-szabta  ellent-
mondásaihoz. Alkalmazkodik  és kötelezettséget  is  kiró. Ezáltal  elismeri  (…) az  egészen 
belüli improvizációt (…) Az építészetben nincsenek rögzített törvények (…) Az építésznek 
kell meghatároznia, és ez a szerteágazó, felértékelő tevékenység képezi egyik fő feladatát 
(…) Nem hagyhatja figyelmen kívül, illetve nem rekesztheti ki a műből a program és a szer-
kezet következetlenségeit.” (Venturi, I. m. 41. o.)

208 Venturi e gondolatsorban a rend és „a bonyolult egész” viszonyát elemzi, s az ellentmon-
dáshoz  való  alkalmazkodásban  látja  az  építészet  feladatát.  Ezt  a  gondolatot  részletesen 
utolsó fejezetében fejti ki. (Venturi, I. m. 41–44. és 88–104. o.)
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tes-tér) értelmezése is; mindazok a fogalmak tehát, amelyeket a Doktor Faustus 
világában – más területen, a zene területén, de korunk jellemzéseként – már 
Thomas Mann felmutatott.
A mű  belső  programjából  kibontható  vonások  elemző  figyelembe  vétele 

jól jellemzi azt az új szemléletet, amelynek végső gyökerét Kepes György di-
alektikus megfogalmazásában  idézi Venturi.209 A belülről kifelé és a kívülről 
befelé  tervezés  szükségszerű  feszültségeiben  keresi Venturi  az  építészeti mű 
hatásainak forrását.210 „Az összetettség és alkalmazkodás építészete az egészet 
tartja szem előtt”211 – az egyszerűsítéssel szemben az egységességet, a totali-
tást,  amely  azonban önmagában  is bonyolult  egész;  komplex  rendszer  tehát. 
Az egész létrehozásának ez a szándéka hozza létre az inflexió módszerét. „Az 
inflexió olyan módszer, amellyel megkülönböztetett és eltérő részekből is fenn-
tartható a folyamatosság.”212 Az inflexió, e sajátos idézőjelbe tétel, vagy „meg-
csavarás” végül is a Venturi által is elemzett új törekvések egyik legjellemzőbb 
fogásává válik, olyan eljárássá, amely nemcsak új formaviszonyokat teremt, ha-
nem egyúttal e viszonyrendszer értelmét is – mondhatnánk – megkérdőjelezi.
Venturi  gondolatvilága  tulajdonképpen  itt  vált  át  a  formálás  olyan  belső 

problémáira, amelyek saját művei elemzéséhez vezetnek, egy sajátos esztétikai 
réteg kibontását kisérelve meg a művek áttételes jelentéséből. Egy sajátos „lebe-
gő” szellemi háttér tapintható ki e művekből; a kontinuitás problémáinak újra-
gondolásából egy többrétűén összetett, az építészet szellemi rétegeivel tudato-
san játszó, azokra átvitt módon és közvetlenül is utaló formavilág bontakozik 
ki, amelyet nem szükséges itt elemeznünk. Az egész iránti elkötelezettség azon-
ban épp az összetettség  és  ellentmondásosság következtében nem zárja ki  a 
megoldatlan épület lehetőségét; a nyitott program létjogosultsága nyilvánvaló. 
Az összetett, nyitott formájában befejezetlen épület végül is egy nagyobb egész 
része; „egész az egyik szinten, a másikon egy nagyobb egész része.”213 A belső 

209  „Minden  jelenség  –  egy  fizikailag  jelenlevő  tárgy,  egy  organikus  forma,  egy  érzés,  egy 
gondolat, a mi közösségi életünk – formája, jellege ellentétes tendenciák harcából alakult 
ki; a konfiguráció a belső program és a külső körülmények harcának eredménye.” Kepes 
György tételét  lásd Venturi, I. m. 82–84. o. (Az idézet eredetét  lásd György Kepes: The 
New Landscape. P. Theolbald, Chicago, 1956. 326. o.)

210 „Mivel a belső más, mint a külső, a fal – az átváltozás helye – építészeti eseménnyé válik. 
Az építészet születési helye a belső és külső, használati és térbeli erők találkozási pontja. 
E belső és külső általánosak és egyediek, megszokottak és véletlenszerűek egyben. Az épí-
tészet – amint a belsőt és a külsőt elválasztó fal a megoldás téri kivetülésévé válik – dráma. 
és ha az építészet felismeri a belső és a külső eltérő voltát, újra megnyílik az út az urbanista 
szemlélet felé.” (Venturi, I. m. 86. o.)

211 Venturi, I. m. 88. o.
212 Uo.
213  I. m. 103. o.
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egység a felszín alatt lelehető fel: „ez nem az összekötő kapcsok és a motívum-
rendszerek által kialakított egyszerű és kevésbé ellentmondásos kompozíciók 
nyilvánvaló vagy könnyű egysége, hanem az összetett és látszólagos rendszer-
rel bíró bonyolult egészé.”214

Majd összegezi a pop-art tanulságát is, megjegyezve: „talán éppen az annyit 
szapult, vulgáris városképből meríthetünk ihletet helytálló és életrevaló építé-
szetünk és várostervezésünk összetett és ellentmondásos rendjének megterem-
téséhez.”215 Elérkeztünk ezzel a csak később megfogalmazott gondolatsorhoz 
(az  élet  jeleiről,  az  építészeti  forma  elfelejtett  jelképiségéről,  a  „csúf  és min-
dennapi”-nak a „heroikus és eredeti”-vel való szembeállításáról), amely a ma 
építészeti változásának alapjait jellemzi.216

A Venturi által kifejtett gondolkodásmódot és problémaközvetítést részle-
teiben is lehetne elemezni éppúgy, mint az általa is említett, Fumihiko Maki-
féle, a rendszerszemléleten alapuló, de annak egyoldalúságán túljutó forma- és 
mű megközelítést,217 vagy azokat a különféle elméleti vagy kevésbé elméleti, 
gyakran vitatható kiindulási elmefuttatásokat, amelyek korunk építészeti szem-
léletének megújítására  törekednek,  a mű  nyitottsága mellett  a  „befejezetlen-
ség” elvét is hangsúlyozva. A Machu Picchu Charta, korunknak ez az érdekes 
dokumentuma,  amely  összesen néhány hevenyészett  tételt  állít  szembe  a Le 
Corbusier-féle, s a mindennapi gyakorlatban leegyszerűsített és dogmatikussá 
merevített Athéni Chartával alig más, mint Venturi fejtegetésének rövid és egy-
szerűsített  vázlata.218  A rugalmasság,  nyitottság,  befejezetlenség,  kontinuitás 
fogalmaival egyszerre kívánja – az építészet folytonosságát helyreállítva – az új 
mű értelmezést általánossá tenni.
Itt  azonban már  nem  csak  a  társadalmi  átalakulás  és  az  értékrend  –  itt 

bővebben már  ki  nem  fejthető  –  problémáival,  hanem  egy  olyan  számunk-
ra jelentős kérdéssel állunk szemben, amely önmaga is az értékrenden alapul, 

214 I. m. 104. o.
215 Uo.
216 Lásd R. Venturi, D. Scott Brown, S. Iczenour: Learning form Las Vegas. The forgotten 

symbolizm of Architectural form. MIT Press, Cambridge, Mass., and London, England, 
1978. (első kiadása 1972.)

217 Venturi elemzett könyve 103. oldalán idézi Maki tételét a kompozíciós formáról, a csopor-
tos,  illetve  a  „kollektív  formáról”,  és  a  „csoportos  forma”  ellentettjéről,  a  „megaformá-
ról”. Maki gondolatait magyarul Bognár Botond fejti ki Mai japán építészet című könyvé-
ben (Műszaki Kiadó, Budapest, 1979. 183–185. o.) Az eredeti mű: Maki: Investigations is 
Collective Form. Washington University, St. Louis, 1964.

218 A Machu Picchu Charta – és az összevethetőség érdekében függelékként „Az athéni alap-
törvények” magyarul is megjelent a Magyar Építőművészek Szövetsége (általam gondozott) 
3. kötetében. Építészet és társadalmi fejlődés II. Az UIA XIII. Mexikói Kongresszusának 
előadásai. A Machu Picchu Chatra. MÉSZ, 1979.
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s amelyben ezért az értékek válsága is megnyilvánul. Az alkotói magatartásnak 
arra a belső normájára, a társadalmi feladatokkal szembeni etikai felelősségre 
gondolok itt, amely minden poétikán, nyitottságon, befejezetlenségen túl – vé-
gül is – a tervező, az építész személyes felelőssége és magatartása, s amelynek 
gyökere nem pénzen és nem is személyes presztízsen, személyes érdeken, csu-
pán  a  humánumban,  a  nembeli  lét  lukácsi  értelmű  átélésén  alapulhat.  Csak 
sajnálhatjuk, hogy a Machu Picchu Charta illusztris szerzői visszahullanak itt 
egy meghaladott  álláspontra, mondhatnánk úgy  is, hogy a „zárt műalkotás” 
idejétmúlt  értékrendjének  világába. Miközben  kifejtik  ugyanis  a  társadalmat 
szolgáló mai mű  értelmét  és  tulajdonságait,  a  „befejezetlenség”  elve mellett 
a használók bevonása a  tervezésbe gondolatát,  a  sokszálú „üzenet” aktív  to-
vábbalakításának lehetőségét, a populáris építészet gazdag örökségét, mindazt 
tehát, amit valamilyen formában valóban be kell új értékrendünkbe állítani – 
sok egyéb, itt nem említett tényező mellett –, szükségesnek látják megjegyezni: 
„a ’befejezetlenség’ szemlélete semmiképpen sem csökkentheti a várostervező 
és  az  építész  presztízsét.”219  A ’grand  art’,  a múlt műszemlélete,  értékrendje 
kísért  e  –  talán  az  építészek  egy,  hivatását  kevésbé mélyen  átérző  rétegének 
kedvéért – szólamszerűen beiktatott tételben.
Korunk műfogalmában, az építészet környezetkultúrán belüli értelmezési 

lehetőségeiben,  s  ezzel  az  építészeti  értékrend  kiterjesztett  világában  sokkal 
szélesebb és mélyebb emberi tartalom rejlik, mint amit a Machu Picchu Charta, 
vagy bármely más írás néhány oldalon feltárhat.
Az  építészeti  kultúra  alapjául  szolgáló  értékrend  korunkban  az  általunk 

jellemzettnél és kifejtettnél jóval gazdagabb. A vázolt gondolatmenet, az épí-
tészeti  kultúra  szellemi  alapjait  és  értékrendjét  feltáró  szándékunk  e munka 
keretében teljes értékrendet felmutató képet alig teremthet, hiszen az építészeti 
értékek, az esztétikai értékek új értékrendjének tételes felmutatása csak egy, az 
eddigiekkel konkrétabb, és szélesebb körű vizsgálódás, egy részletes  (és még 
megíratlan) építészeti esztétika feladata lehet. Mindaz, amit eddig lefektettem, 
ehhez végül is csak előzmény. Előzmény az a vázlat is, amelyet (Kritikai kö-
vetelmények és értékelés. Az értékrend megújulásának igénye címen) munkám 
előző fejezetében kifejtettem. Az ott felvetett gondolatok egy részének itt bő-
vebb elemzését nyújthattam; más  részük, úgy vélem, az ottani kifejtésben  is 
lényegében helytálló.
E rövid tanulmányban csak az lehet hátra, hogy – ha még nem is egy épí-

tészeti esztétika alapvetésének igényével, de  legalább kísérletképp, vázlatként 
–  az  építészeti  kultúra  lényegének  pozitív  kifejtését,  általunk  vallható  értel-

219  Uo. 56. o.
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mezését  megfogalmazni  megkíséreljem.  Az  eddig  kifejtettek  az  értékrend 
szükségszerű változását, az építészet és környezetkultúra klasszikus műértel-
mezésének válságát tükrözik. Kísérletet kell tehát tennem – úgy hiszem – egy 
olyan környezetkultúra fogalmának pozitív jellemzésére, amelynek értékrendje 
még csak csiráiban, alakulóban van; amelynek kibontakozására, érvényesítésé-
re csak a szocialista kultúra talaján, s ennek fejlődése folyamán kerülhet sor; 
amely az építészet és a környezetalakítás egész világának művészet voltát vallja, 
s amelynek értékrendje épp ezért nem lehet elmúlt történelmi korokból szár-
mazó; amelynek értékrendjét tehát nekünk kell megteremtenünk.

2. Kísérlet egy olyan környezetkultúra 
jellemzésére, amelynek értékrendjét nekünk kell 
megteremtenünk

„... a művészet mindnyájunké.”
John Ruskin

A forma világa – a környezet művészete

Elemzéseink hosszú útján – kimondva vagy kimondatlanul – mindeddig úgy 
tekintettük az építészetet mint valamilyen öntörvényű és egylényegű, belső en-
titással rendelkező alkotótevékenység eredményét, amelyben szétválaszthatat-
lan egységben jelenik meg tudomány, mesterség, művészet.220

220 E fejezet első fogalmazványa az előzőnél korábban – 1978 nyarán – keletkezet egy remélt, 
de meg nem valósult céllal, könyvem új kiadásához szánt betétként. Németh Lajos jogos 
kritikai megjegyzésének hatására – miszerint könyvem „Az elméleti általánosításban nem 
is megy  el  addig  az  absztrakciós  szintig,  amely  a modern  építészetet művészetfilozófiai 
aspektusból értelmezné” – végig kellett gondolnom az építészet, tervezés és művészet ka-
tegóriáinak  szerepét  a  környezetkultúra  nézőpontjából.(Lásd Művészet  1975/10.  43.  o.). 
E kísérlet ideiktatását nem csupán az indokolja, hogy e gondolatot nem publikáltam (egy 
részfejezet rövidített vázlata sokszorosítva megjelent a BME Építészmérnöki kar által ren-
dezett „az épített környezet humán karaktere és és annak védelme” című tudományos kon-
ferencia  kéziratanyagában);  a  fontosabb  számomra  az,  hogy  az  itt  rögzített  gondolatsor 
szerves része annak a belső közdelemnek, amelyet az I. fejezetben összegezett értékelméleti 
problémák kutatása és végiggondolása során saját fogalomrendszerem megújításáért foly-
tattam. Az említettek magyarázzák egyes gondolatok, sőt idézetek ismétlődését, de talán 
azt  is, miért  nem  szűrtem kia  visszatérő problémákat. Tudom, hogy  végleges  érvénnyel 
a környezetkultúra mai fogalmát és értékelméletét megfogalmaznom itt sem sikerült, e rö-
vid vázlat csak körvonalakat rögzít; mégis, mint saját legfontosabb kísérletemet az építészet 
szellemi tényezőinek áttekintését megkísérlő kritikaelméleti kutatásom végső konklúziója, 
vagy megfordítva; kiindulópontja.
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Nem vizsgáltuk azonban, valójában milyen is ez a tevékenység; honnan szár-
mazik és hogyan valósul meg benne az emberi-társadalmi kreativitás, a szemé-
lyes teremtőkészség és a társadalmi feladat egysége, hogyan tükröz bennünket 
egyre magasabb szinteken ez a sajátos tevékenység, a közvetlen társadalmi lét re-
alitásától a legmagasabb szintű, szellemi-társadalmi struktúrák kibontakozásáig, 
a művészetig? Nem tettük fel a kérdést, mert nem is kételkedtünk a válaszban; 
ha a művészet – Lukács szavaival – „az emberi nem öntudata és emlékezete”, 
s ha az emberi haladás, a társadalmi fejlődés nem más, mint az emberi  jelleg 
kibontakozása, művészet-e az építészet egyáltalán, és lemérhető-e az építészeti 
formák, az épített környezet világában az emberi jelleg fejlődése? Megnyilatko-
zik-e az emberi szabadság kibontakozásának foka az építészetben, lehet-e annak 
értékmérője a tárgyi, épített környezet, az emberiség önmegvalósítási folyamatá-
nak e sajátos jellemzője, eredménye? Más oldalról közelítve: válhat-e az emberi 
környezet a maga egészében alkotássá, teremtett-rendezett forma világává, vagy 
szükségszerű környezetünkben az ember alatti, ösztönös lét káosza? 
Megvalósulhat-e  tehát  a  társadalmi  haladás  folyamatában  a  ruskini 

elv:„a művészet mindnyájunké,”221  és  lehetséges-e, hogy ez épp az építészeti 
tevékenység és kultúra megújulása folytán, a tervezés eme őstípusának, az em-
beri teremtőerő e legősibb és legáltalánosabb megnyilvánulásának továbblépé-
séből valósuljon meg? Lehet-e belső célszerűség, arisztotelészi „entelecheia”, 
tényleges, meghatározó célosság, „értelem” az emberi formateremtő tevékeny-
ségben,  és  kiterjeszthető-e  ez  a  teljes  környezetre?  Lehet-e  társadalmi-kör-
nyezeti értelemben és méretekben igaz az arisztotelészi tétel: „forma dat esse 
rei”? Ha  tehát  a  dolgok  valóságos  létezése  a megformálódás  révén  születik, 
születhet-e olyan új építészeti kultúra, amely az eddigieknél jobban és teljeseb-
ben, nem az előtörténet, hanem az igazi történetét élő, tudatos lény szintjén és 
módján valósítja meg, bontakoztatja ki nemünk emberségét a  természetben? 
Valóságos társadalmi célokat követünk-e tehát, vagy hiú ábrándokat csupán?
Igaza lenne a Doktor Faustus 1943 pokoli őszén papírra vetett sorainak, ahol 

a Thomas Mann-i kétely a pusztító iszonyat szorításában a mű, az alkotás, az 
opusz  aktualitását,  értelmét  és  lehetőségét  is megkérdőjelezi? Vagy  hihetünk 
az általa is vallott kiinduló pont megújuló lehetőségeiben? „A műalkotás mun-

221 John Ruskin gondolatvilágát a századfordulón Körösfői Kriesch Aladár összegzi így (lásd 
Kriesch  Aladár:  Ruskinról  s  az  angol  Prearaffaelistákról.  A Műbarátok  körében  tartott 
négy előadás. Franklin társulat, Budapest, 1904. A „Ruskin művészi hitvallása” című feje-
zetben fejti ki): „a művészetre, bármilyen formában is, de valami formájában bizonyosan, 
minden embernek joga és szüksége van, akár a levegőre vagy a mindennapi kenyérre. És 
hogy minden emberi kor és társadalom oly arányban boldog vagy boldogtalan, amennyi-
ben minden tagját művészetében részesíti vagy abból kizárja. Egyszóval, hogy a művészet 
mindnyájunké.” (21. o.)
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ka, mesterségbeli tudás eredménye, célja a látszatkeltés – és ezek után csak az 
a kérdés, vajon tudatunk, megismerésünk, valóságérzékünk mai állapota mellett 
megengedhető-e még ez a  játék, szellemileg  lehetséges-e, komolyan vehető-e; 
vajon a mű mint harmonikus és magába zárt képződmény, áll-e még valamiféle 
legitim viszonyban  társadalmi állapotaink  teljes bizonytalanságával,  rendezet-
lenségével,  diszharmonikus  és  problematikus  voltával,  s  nem válik-e manap-
ság hazugsággá minden látszat, még a legszebb is, sőt éppen az leginkább?”222 
A műalkotás és a valóság ellentmondásának e nyílt tételezése ma sem veszített 
aktualitásából. Az alkotás ellehetetlenülésének érzése, az előrelépés lehetőségé-
nek tagadása az átélt félelemmel együtt mélyen ivódott szívünkbe. A „zárt mű” 
elleni lázadás korunk sajátos vonása lett, és e tagadásban ott a kétkedés, a távla-
tok elutasítása; a szorongással-elernyedéssel együtt jár a – kényszerű – kiábrán-
dulás. Valóságos a veszély, és jogos a kétely, sokszor illúziónak tűnik a művészet 
és tudomány útján történő előrelépés; világunkban mégis érik a megújulás.
„A tudomány megváltoztathatja a világot, de nem változtatja meg az embert” 

– sugallja André Malraux,223 és korunk válságos pillanataiban könnyebb hinni 
Neki, mint bízni a körülmények változásainak lassú, embert formáló folyamata-
iban. E század nyomasztó mélységei között alig hihetünk az értelem és szándék 
győzelmében. Napjainkban többet költ a világ fegyverkezésre, mint az építésre; 
a teljes Földfelszín elpusztítására alkalmas fegyverek nyugtalanító birtokában va-
jon hihetünk-e még a Le Corbusier  jósolta „Nagy korszak”  jelenvalóságában? 
A háború méhében született és a haditechnika előrefutásától is hajtott tudomá-
nyos-technikai forradalom kora után végül mi is vár az emberiségre?
Érveink itt kezdődnek és ide is térnek majd vissza. A pusztítás mindenha-

tóságából következtetünk az alkotás új lehetőségeire. Ha korunk műszaki-tu-
dományos  fejlettsége – magasszintű koncentráltsága,  szervezettsége, áttekin-
tése és előrelátása révén – képes az emberi élet minden eddiginél kiterjedtebb 
fenyegetettségének megteremtésére,  a  célok  és  eszközök  átcsoportosításával, 
a  szellemi  és  fizikai munka  forradalmi megújulásának,  új  szervezettségének 
birtokában miért ne lehetne képes a szintén minden eddigi mértéket felülmúló 
építési, környezetteremtési feladatok elvégzésére? Az urbanizálódás világten-
denciája, az ipari-technikai civilizáció robbanásszerű terjedése, korunk világ-
méretű erjedési folyamata csak két alternatívát  ismer. A „tűzgolyó a Földön” 
baljós jövendölésével szemben kell, hogy a túlélés, a megújulás, az emberiség 
fennmaradásának alternatívájában higgyünk.224

222 Mann már idézett gondolata a keletkezésről.
223 André Malraux: Lázár. A kötél és az egerek. VI. fejezet. Magvető Kiadó, Budapest, 1979. 

fordította: Ádám Péter. 186. o.
224 A Nostradamus-féle  „jóslatok”  újabb  franciaországi  megjelentetéséről  a  közelmúltban, 
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Az építészeti kultúra megújulása

„Nem akarom a kevesek művészetét, 
aminthogy a kevesek iskolázását, 

 a kevesek szabadságát sem akarhatom”225

William Morris

Ha a társadalmi haladás értékteremtő-értékmérő fényében közelítünk az em-
beri kultúra jelenségeihez, látnunk kell, hogy az építészeti kultúra e haladás, az 
emberi nem önmegvalósítási-önkiteljesítési törekvéseiben megtett lépés egyik 
legfontosabb területe és jellemzője. Az emberi szabadság szintje, kibontakozási 
foka nemcsak tükröződik az építészetben, hanem maga az építészet e szabad-
ság megvalósulásának  egyik  eszköze  és  feltétele  is. Magát  a  haladást  is  csak 
az  emberi  élet  értékeinek,  közöttük  az  építészet  és  a művészetek  értékeinek 
gyarapodásával mérhetjük,  s  az ember alatti  létből a  teljes emberi  létbe való 
átlépés  küszöbértékével  jellemezhetjük. Önmagában  az  életfeltételek  techni-
kai változása, átalakulása még nem teremt értéket; de lehetőséget nyújt az élet 
átalakulására, az emberibb életre. E lehetőségek – a társadalom kiváltságos ré-
tegei számára – már hosszú idő óta rendelkezésre állottak; korunk történelmi 
lehetősége, feladata, hogy a kultúra értékeit mindenki számára feltárja és a tel-
jes emberi nem tulajdonává tegye.
A korunk határait  átlépő emberiség kétségkívül magasfokú  technikai  fej-

lettséget örököl. E technikai eszközök azonban – bármilyen mértékű is felhal-
mozódásuk –  az  előrelépésnek nem  egyedüli  feltételei. Az  alkotóképességek 
és  az új  társadalmi  feladat  egymásra  találása,  a  kreativitás  és  emberteremtés 
egylényegű feladata csak az anyagiakon túlmutató olyan eszközök birtokában 
valósítható meg, amelyekkel eddig nem rendelkezhettünk.
A társadalom  szerkezetétől,  lényegi  viszonyaitól,  a  társadalmi-termelési 

rend elsődleges és mindent meghatározó szerepétől tekintsünk el itt, vizsgál-
juk adott termelési viszonyok között az emberibb környezet megteremtésének 
feltételeit,  a  továbblépés  lehetőségeit. Készen  állunk-e  a  változásokra,  van-e 
lehetőségünk arra, hogy egy megújuló építészeti kultúra birtokában a művészet 
szintjén újra fogalmazzuk a környezetformálás feladatát?

a magyar sajtó (a Magyarország) is beszámolt; a homályos szöveg 1983-ra (más értelmezés 
szerint 1999-re) teszi Párizs pusztulását.

225 Idézi Nicolaus Pevsner: A modern formatervezés úttörői című művében (magyar kiadása: 
Gondolat, Budapest, 1977. Fordította: Falvai Mihály.) 15. o. A Morris-idézet eredetiját lásd 
Three Works bí William Morris. A. L. Morton bevezetésével. Seven seas Publishers, Berlin, 
1973. 14. o.
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Rendelkezünk-e például az egyik legfontosabbal, a technika eszközeivel való 
maradéktalan bánni tudással? Képesek vagyunk-e a szükséges rendszerteremtés-
re, vannak-e módszereink a felgyorsult technikai haladás e bonyolultabb körül-
ményei között a remélt új egység megteremtésére? Egyáltalán, megőrizhetjük-e 
önmagunkat (és méghozzá úgy, hogy a természettől való fokozódó elszakadás el-
lenére, emberségünk elmélyüljön, letisztuljon, személyiségünk kibontakozzon és 
felszabaduljon) a reánk nehezedő technikai-társadalmi változások folyamatában? 
Hogyan és miként kell a technikát, mint környezetteremtő eszközt önmagunk-
nak és  a  természet kapcsolatának megőrzőjévé  tenni? Ha ezekre  a kérdésekre 
feleletet kívánunk adni, ha azt keressük, mi a legfontosabb, lényegi változás az 
építészet és művészet változásának-fejlődésének hosszú útján, a munkamegosz-
tás problémáiba és ennek változásaiba, a társadalmi átszerveződés-előrelépés e 
legfontosabb jelenségébe ütközünk, ennek folyamatát kell végiggondolnunk.
A munkamegosztás folyamatában megtett út a tudomány, művészet és épí-

tészet vonatkozásaiban is az emberi nem történetének legjellemzőbb vonása, 
és fejlődésének legfontosabb feltétele. Nem szükséges e folyamat egészét fel-
idézni, csak a témánk szempontjából legfontosabb néhány sajátosságot szeret-
ném kiemelni.
A kurtára és civilizáció ipari forradalom előtti (a kézműipari tevékenységen, 

állat- és izomerőn alapuló, bár szellemivé emelkedett) belső egysége szükség-
szerűen bomlott meg a feltételek strukturális változásával. A másféle organi-
zációt követelő új fejlődési szinten az emberi-művészi egységet már tudatos-
magasrendű,  szellemi  tevékenységként  gyakorolt  szereposztás  révén,  korunk 
munkamegosztásának kifejlesztett rendszerében, új munkakultúra küzdelmes 
kialakítása révén és annak birtokában kell megteremteni. E munkamegosztás 
új módszereit keressük napjainkban, az eszközök hatékony együttműködtetésé-
nek feltételeit. E folyamatban születik újjá korunk építészeti szemlélete, amely 
újra értékeli  illetékességi körét, hatósugarát, magába fogadva a környezetfor-
málás  átfogó  feladatát. Csak  így,  ezen  az  úton  valósítható meg  „a művészet 
mindnyájunké”  elve,  a  sokaság  számára  értéket  közvetítő,  embert  és  világot 
együtt  és  egyszerre  formáló,  és  eközben megújuló  építészeti  kultúra  talaján. 
Építészetnek nevezhető-e még ez a környezetformálás átfogó igényével meg-
jelenő új művészet? Valószínűleg igen, hiszen a szellemi munkamegosztás mai 
szintjét magasrendűen képviselő, megnövekedett apparátusú és területű „ter-
vezés” maga is (a korunkban jelentőségében megnövekedett, a tárgytervezés-
től, ipari formatervezői tevékenységtől a településtervezésig terjedő egységes, 
de legalább is rokonszellemű alkotó tevékenység) az építészettel egylényegű, és 
annak módszereiből, megújuló lehetőségeiből is fakadt.226

226 A design  kérdéseit  e  helyen  nem  érinthetjük  részletesebben.  A tervezés  általunk  idézett 
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Hasonló,  de  kevésbé  széles  érvényű  folyamat már  a  kezdeteknél  is  leját-
szódott. A történelmi fejlődés viszonylag korai szintjén – az építészet megje-
lenésével, a művészi építészet kezdetein – a szellemi elhatározó funkció már 
különvált; a kézműipar ősi egységén belül e közösségi tevékenységet feltételező 
cselekvéssor már elemi fokán  is megkövetelte a  térbeli  rendet, „konceptust”, 
elképzelést teremtő személy szerepkörének kialakulását. A kollektív cselekvés 
belső célosságát, az „entelecheiá”-t képviselő építészet ezzel egy magasabb szin-
tű társadalmi szervezettség, munkamegosztásbéli hierarchia előképévé vált. 
Ez a szerep, az építész tevékenységének fokozatos elkülönülése a kézműipar 

világában már egy későbbi munkamegosztási folyamatot  idéz, egy magasabb 
társadalmi  szervezettségi  szint  előre  vetett  megvalósulása.  Ebből  követke-
zett,  hogy  alkotótevékenységünk más művészeti  ágaknak  is  szülőanyjává,  és 
a megalkotott mű azok hordozójává válhatott. Nemcsak az építészet téralakító 
jellegéből, a környezetformálás gerincét képező feladatából következett tehát 
az  „architectura  est mater  artium” valósága. A cselekvő-alkotó,  az  anyagból 
teremtő szellemi ember társadalmi szerepéből, tevékenységének jellegéből épp 
úgy folyik ez, mint az épített mű téri valóságának lehetőségeiből. Az alkotóte-
vékenységek e sajátos differenciálódási (és ezzel ellentétes, integrálódási) folya-
mata korunkban magasabb szinten újra ismétlődik. A társművészetek körének 
tágulása nem más, mint munkamegosztásbéli  alkalmazkodás  az új  lehetősé-
gekhez, s az ezekből fakadó új társadalmi feladathoz; az emberi alkotás újabb 
lehetőségének kibontakoztatása a tevékenységi ágak tágabb körében, a munka-
megosztás új rendszerében.227

Az  ipari  forradalom  és  korunk  tudományos-technikai  forradalma  a  szel-
lemi és anyagi (technológiai) eszközök és munka további fejlődésének legfon-
tosabb  lépcsőfokai. Az előbbi a belső ellentmondásokat  felfokozva szétrom-
bolta  a kézműipar  által  teremtett  hagyományos  munkamegosztásból  fakadó 
környezet világát, e második azonban – miután a szellemi munka eddig soha 
nem képzelt hatékonyságát és kiterjedtségét teremti meg – már egy új összhang 
lehetőségét  is magában hordozza. Ezért állíthatjuk; az új formaalakítás  lehe-

mai szemléletéről megfelelő képet adó gyűjtemény: Design. A forma művészete. Válogatta, 
szerkesztette és az utószót írta: Dvorszky Hedvig. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 
Budapest, 1979. A tervezés szemléleti egységét csak külön tanulmányban lehetne – belső 
problémáival együtt – érzékeltetni.

227 E folyamatot és következményeit, illetve ezáltal támasztott új igényeket magam is megkísé-
reltem több tanulmányban felvázolni. Lásd V. F.: Új feladatok az építészet és a képzőművé-
szet együttműködésében; a murális művészetekkel foglalkozó magyar–szovjet konferencia 
anyagában. 1977. december 5–7. A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége által ki-
adott sokszorosítvány; vagy egy más összefüggésben: V. F.: Az építészet és a társművészeti 
ágak új szintézise szocialista városépítészetünkben. Építés-Építészettudomány 1979/1–2. 
173–179. o.
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tősége,  környező világ átformálásának, emberibbé alakításának ügye végül is 
nem  fejlődés esetleges, egyéb tényezőktől független vonása, nem valamilyen 
szellemi, művészetkedvelő réteg esztétikai igényének követelménye, nem keve-
sek ügye; feltételei, lehetőségei korunk valóságába ágyazódnak, és az új emberi 
életfeltételek, a munkakultúra-munkamegosztás mai folyamataiból, a szellemi 
alkotótevékenység-művészi tervezés fejlődéséből, az építészet és társművésze-
tek új műfaji lehetőségeiből, kitágulásából az egész emberi világra kiterjedően 
a szükségszerűség erejével következnek.
A munkamegosztás  és  szakosodás  nemcsak  a  tudományban,  a  robbanás-

szerűen  kiterjedő  tudományos  tevékenységben  teremtette  meg  az  interdisz-
ciplináris  egységkeresés,  az  integrálódás  folyamatát;  a művészet  fejlődésének 
útja – az új feladatait érző, de még nem értő polgári művészetfelfogás keretei 
között,  részben  ennek  csődjeként –  a művészet  új műfajainak  és műformái-
nak kialakulása, majd szétesése révén az új, egyetemesebb képzettségű művész 
megjelenéséhez  vezetett,  és  a  művész  személyi  felkészültségének  megújulá-
sában adottá váltak egy sajátos  integrálódás feltételei. Ez és a társadalmi fel-
adatoknak –  a polgári  társadalom keretei  között  –  jóformán megoldhatatlan 
– a környezetformálás egészére történő – kiterjesztése indította meg a műfajok 
integrálódásának folyamatát, a munkamegosztásban betöltendő új, magasabb 
áttekintést kívánó szerepkör megjelenésének feltételeit. Ez a design, a művészi 
Tervezés  kialakulásának  értelme;  az  emberi  egységet  képviselő  tervező mű-
vész jelenléte az automatizált technikai eszközök világában, a formáló-teremtő 
ember szempontjainak visszatérése, visszakapcsolódása a kézműiparnál sokkal 
magasabb hatásfokú termelésbe.
Eközben – sajátos belső folyamat eredményeként – a műértelmezés maga is 

átalakul, jónéhány műfajban érvényét veszti a „zárt műalkotás”, az új megköze-
lítés már nem a történeti műformák ismétlődésén alapul. A műértelmezésben 
és az alkotási folyamatban a rugalmas, „nyitott mű” igényében egy új, szélesebb 
horizontú gondolkodásmód jut érvényre, az intellektus erejét és törvényeit hor-
dozó, de nem merev, hanem sok vonatkozásában nyílt, és nyitottan maradó, az 
élet új értékeivel rendelkező, s így más módon szép, más törvényszerűségeket 
kibontó műforma, az alkotás, a műalkotás új megjelenési  formája-szintje  lép 
a múlt  helyébe. A kisugárzó  hatásában  nyitott  és  szerves  (időben-rétegeiben 
változó)  egységű,  a  természet  folyamatait  és  az  élet  törvényeit  is  önmagába 
gyűjtő alkotásfogalom éppúgy továbbfeszíti a rész és egész viszonyról vallott 
arisztotelészi  tételeinket, mint maga  az  élet:  hiszen  az  élőlény  egységében  is 
folyton változnak az arányok-viszonyok, az élő egység is viszonylagos, és nem 
örökéletű. Vajon létrehozhat a művészet olyan értékeket is, amelyek nem örök-
életűek, és erre az öröklétre esetleg nem is tartanak igényt? A színjátszás mű-
vészete vagy a tánc, a zene mindig is teremtett ilyen élő, soha újra nem élhető, 
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sajátosan nyitott,  ugyanakkor  az  élet,  a  küzdő-változó  emberi  lét  lényegéből 
fakadó értékeket. A mű befogadása és átélése, a katarzis, a „megtisztulás” maga 
is mindig újra és újra megjelenő, a műalkotást az időtlenségből kiragadó, azt 
újra  és  újra  a  jelenre  aktualizáló  különös  folyamat. Mai műfogalmunk  talán 
csak  folyamathoz került közelebb: az építészet, amely Mies van der Rohe sza-
vaival „él, változik és mindig új”, térbeli struktúráinak viszonylagos változat-
lansága ellenére is, úgy tűnik, életközpontúsága révén keletkezése pillanatától 
közel állt e sajátos, és a történelminél oldottabban értelmezett műformához.
A munkamegosztás,  tudomány  és  művészet  e  sajátos  változásai  mellett 

természetesen az építészet, e mindkét agyoldal sajátos egységéből,  teljes em-
berlétünk  összes  feltételeiből  születő  sajátos  tevékenység  is  átalakult.228 Az 
építészeti  környezet  rugalmas  alakítása  nemcsak  új  műértelmezést  követel; 
e környezet  egysége  csak  új  típusú,  sokoldalú  művészi  formáló  tevékenység 
eredménye  lehet. Az építész sem kézművesek méret adó partnere  többé, ha-
nem automatizált eszközöket alkalmazó tervezési folyamatok összehangolója, 
szellemi hierarchiát  alkotó  társalkotók  csoportmunkájának  szakértő  résztve-
vője, koordinátor és szervező, a döntés kimunkálója és részese, számtalan sze-
rep és feladat vállalója és mindezekben; környezetünk szépségének mérnöke, 
a térbeli Rend megteremtője, a környezetteremtés folyamatában a koncipiáló, 
a nélkülözhetetlen központi szerepkörű alkotó; az ipari formatervezőtől a kert-
tervezőn, út és közműtervezőn át a várostervezőig terjedő társszakmák meg-
személyesítőinek egyike. E  társszakmák mindegyike  történelmileg az építész 
szerepkörének örököse, egy-egy részfeladatban (még a várostervezés  is  ilyen) 
az építészet – az éppé, teljessé, embérivé formálás – feladatának képviselője.229 
A munkamegosztás fejlődése nem szorította héttérbe az építészetet, nem tette 
feleslegessé feladatkörét, nem haladta túl időszerűségét; az építészet társadalmi 
feladatának  átalakulása,  metamorfózisa,  a  munkamegosztás  megújulása  ide-
jén is az építészet marad az emberi környezetalakítás gerince, az új, rugalmas 
környezet alakításra törekvő, tudatos egységű cselekvés. Az építészeti kultúra, 
az  építészet, mint  tevékenység megújulása  lehet  csak kiút  az  emberi környe-
zet mai veszélyeztetettségéből. Nem az építészeti hivatás,  az építészet került 
válságba a sokféle szakfeladat  tömeges művelésének szükségszerűsége követ-
keztében; ellenkezőleg, a környezet került válságba; a város, a táj, a környezet 

228 Az agyfiziológia kutatásáért, az agyféltekék működésének tanulmányozásáért Roger Sperry 
ezen írás keletkezése után három évvel, 1981-ben kapott Nobel-díjat. Kísérletei ismerteté-
sét lásd Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés. Gondolat, Budapest, 1976. II. kiadás, 
160–162. oldal.

229 Az építészet és a városépítés ilyen jellegű egységére Vidor Ferenc hívta fel a figyelmet egy 
Valóság-béli cikkében és „A kreativitás  lehetőségei és korlátai az urbanisztikában” című 
tanulmányában. (Építés-Építészettudomány, 1974/1–2. 27–37. o.)
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emberi jellege esett szét az építészeti gondolkodás, az egységteremtő szándék, 
az  együttlátás  jelenlegi  –  évszázados  –  hiánya miatt. A társadalmi  folyamat, 
a magasszintű munkamegosztás kifejlődése épp ellentétes lehetőséget hordoz, 
és  az  építészet  és  társterületei,  a műszaki-művészi Tervezés egységét megte-
remtő környezetformáló tevékenységi ágak  lehetőségeinek teljes megújulását, 
eddig elképzelhetetlen hatékonyságát ígéri.
Az új munkamegosztásbeli hierarchia – amelyben a szellemi funkcióiban 

kiérett, átfogó céloktól vezérelt építészeti (művészi-technikai-tudományos) ter-
vezés szerepe megfelelően érvényesül – a felhalmozódott új technikai eszkö-
zök és egyéb lehetőségek birtokában elérhető új minőség- és értékszint megva-
lósításának alapja; egyszersmind a társadalmi méretekben, és nem csak kevesek 
részére megvalósuló, az emberiséget, a társadalom egészét és minden egyedét 
egyaránt szolgáló, nemünk emberségét, képességeit és öntudatát sokoldalúan 
tükröző új emberi környezet kialakulásának eszköze, sőt, feltétele. A társada-
lom előrelépésének viszont a személyiség – az alkotó személyiség – fejlődése, 
szabadsága, érvényesülése és kibontakozása a munkamegosztás összefüggése-
iből következő egyik legfontosabb feltétele. A társadalmi haladás, mint a sze-
mélyiség kibontakozásának feltétele, lehetősége, és az új értékszint megjelené-
se, mint a személyiség társadalmi fejlődésének gyümölcse; ez emberré válásunk 
történelmi útja, amelyen, úgy tűnik, elérkezhet az a szint, ahol az emberi géni-
usz új egységet teremthet; a tudomány és művészet tevékenységbeli új egységét.
A művészet – valamint a művész – és hasonlóan,  az építészet nem vesztett 

e folyamatban  semmit,  csak másként,  átfogóbban,  érzékenyebben,  többet  látva 
határozza meg feladatát. A társadalom pedig nyert; megnyerte a művészet, az épí-
tészet megújulásának, a munkamegosztás mai szintjének megfelelő társadalmi fel-
adat megoldásának lehetőségét; a megújuló tárgyi világ és környezet, az építészeti 
kultúra megújulásának  folyamatában  az  emberi  teljesség,  az  emberi önkibonta-
kozás, az egyre magasabb fokú szabadság valóra váltásának lehetőségét. Hiszen 
a szabadság ügye nem választható el sem az iskolázástól, sem a művészettől.
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Építészet és alkotótevékenység

„Míg megvilágosul gyönyörű képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent, 

a termelési erőket odakint s azösztönöket idebent…”230

József Attila

„A művészetek között az építészet törvényszerű rendjét, kötött formáit és vo-
nalait tudja legnehezebben a maga egyénisége kifejezéseként megzendíteni az 
alkotó”; ma sem lehet szebben felidézni az építészet, mint művészet megköze-
lítésének útját, mint a fiatal Fülep Lajos tette azt a Magyar Építészet 1916-ban 
írott kezdő soraiban.231 Közel fél évszázad múltán az esztétika másik – kortárs 
– nagy alkotója a művészetek peremére utalja az építészetet, az esztétikain túli, 
e célra teremtett kategória, a kellemesség világába, talán azért is, hogy az adott 
történelmi pillanat szorításában ne kelljen az építészeti megújulás szükséges-
ségének társadalmi feladatával, a fájdalmas elmaradás fényeivel szembenéznie. 
Az elsődleges tükrözés szintjét vizsgálva, maga Lukács György állapítja meg: 
„… csak az építészet tudja egy korszak általános társadalmi létét direkt módon 
kinyilvánítani.”232 Az  a  lukácsi  felfogás,  amelyben  „a művészet,  a maga  fej-
lett formájában (…) visszavonatkoztatás az emberre”; amely tudomásul veszi, 
hogy a művészeteknek nincs egységes genezise, hanem „az fokozatosan jutott 
el egy viszonylagos szintézishez,”233 s amely az értéket a munkából származ-
tatva, azon az alapon ítéli meg az értékképződést, hogy az egyre társadalmib-
bá és egyre bonyolultabbá váló folyamatban valamely dolog alkalmas-e, vagy 
sem az  ember önújrateremtésére;  ez  a  szemlélet  vajon miért nem volt  képes 
esztétikai  értékteremtő  folyamatot  felismerni  a  (Nicolai Hartmann  által  oly’ 
pontosan értelmezett) „teremtő ember” tárgyat-környezetet-építészetet alkotó 
világában? Miért konstruált mesterséges ellentétet a művészet és a jelen építé-
szeti  és  tárgyalkotó  tevékenysége között? Mindez nem  inkább a  személyiség 
belső ellenállásából, s kevésbé a logikai rendből, e sajátos értékű rendszer belső 
összefüggéseiből fakad?

230 József Attila: A város peremén
231 Fülep Lajos: A művészet forradalmárül a nagy forradalomig. Cikkek, tanulmányok. I. kö-

tet. Magvető, Budapest, 1974. 275. o.
232 Lukács György: Az esztétikum sajátossága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. II. kötet, 

409. o.
233 Lukács  György:  Lét  és  tudat  című  nyilatkozatában.  (Gespräche  mit  Georg  Lukács. 

Rochwelt, 1967., első fejezet.) Magyar szövege a Kritika 1976/8. számában, Vörös T. Károly 
fordításában jelent meg.
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Valóban kívül áll az építészet a művészet világán, olyan tevékenység csupán, 
amelynek jellege-érvénye nem elegendő arra, hogy az „emberi nem öntudatát 
és  emlékezetét”  reprezentálja? Hogyan művészet  az  építészet,  hogyan  értel-
mezhető a művészet síkján, ha a legnagyobb gondolkodók között e téma meg-
közelítésében  ilyen  ellentét  feszül? Egyáltalán,  indokolt-e,  szükséges-e,  hogy 
az  építészetet  művészetnek  tekintsük,  művészetként  is  értelmezzük,  hiszen 
magunk is állítottuk, hogy az építészet átfogóbb, szélesebbkorű tevékenység, 
mint a művészet  jónéhány más területe? Mi az építészetben a művészi  jelen-
ség, melyek  azok  a  vonások,  amelyek  a művészethez való közeledés  alázatát 
követelik tőlünk, milyen és miféle korunkban az építészet, ez a sajátos alkotó 
tevékenység? A múltra vonatkozóan az építészet művészet voltát (az építőmű-
vészet létét) mintha Lukács György sem kérdőjelezné; a jelenhez, korunkhoz 
érkezve, a „zárt műalkotás” talaján, az esztétikai felidézés korlátáit felemlítve 
tagadja meg a művészetként való tudomásul vétel lehetőségét. A természetből 
teremtett „saját világ” az emberi nem művészeten kívüli, alacsonyabb rendű 
tevékenységének megnyilvánulása  lenne? Karnak  templomainak  nyomasztó-
felemelő szellemi nagysága, a Pont du Gard római kultúrát  idéző nyugalma, 
a Ronchamp-i kápolna fényre felnyiló, meghitt tere nem művészi értékek hor-
dozója lenne? Vagy Ronchamp igen, de a jelen építészete mégsem? Lehet, hogy 
a lukácsi rendszer kiérése idején, az építészet nagy élményei hiányában, a szo-
rító szükség idején nehéz volt József Attila-i hittel érezni át – „minden emberi 
mű” értelmét átélve – a környezet megújításának reánk háruló parancsát?

„A költő – ajkán csörömpöl a szó, 
de ő (az adott világ 
varázsainak mérnöke) 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát.”234

A Thomas  Mann-i  szellemi  kapcsolatban  élő  József  Attila  talán  valami 
másféle,  számunkra  elfogadhatatlan,  időtlen harmóniában hitt  volna? Mann 
– idézett soraiban – maga is megkérdőjelezte a „látható”-ban teremthető mű-
alkotást; végül is harmóniát keresünk-e (a régi művészet nyelvén) a világban, 
vagy valamit, ami ennél is több, valamit, aminek emberi lényege mindannyiunk 
számára egyaránt érzékelhető?
Vissza kell itt térnünk a Mann által is említett „látszat”, a forma világához, 

és az építészeti tevékenységről elmondottakhoz. Nem állítunk mást, csak any-
nyit; az építészet is egy elvontabb (a társadalom és tudata, tudománya mélyeb-
ben fekvő rétegeiben gyökerező, tartalmait hordozó lényegi) világ és a jelenség 

234 József Attila: A város peremén.
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világ egysége; a két agyfélteke együttes alkotótevékenységének egyik legjellem-
zőbb példája, s ezért a művészet jegyeivel is rendelkezik; „látszatteremtés”, for-
marend, sajátos műalkotás eredménye.
Az  építészet  azonban  több  is, mint  „látszat”;  az  építészeti  forma az  élet-

tér struktúrája, életforma teremtő és az életforma hordozója, s ha semmiféle 
egyéb, felidéző hatással sem rendelkeznék, már ebben is túlmutat jelenség-ön-
magán; a lét és tudat együttes világának, egységének sajátos, állandósult meg-
nyilvánulása,  ahogyan  arra  Lukács  idézett  gondolata  is  utal. Nem kell  talán 
az  építészeti  forma  minden,  kimeríthetetlen  elemét-vonását  felidézni,  hogy 
az építészeti forma, mint esztétikai jelenség, mint mű néhány vonását jobban 
szemügyre vegyük.
Arány;  ritmus,  lüktetés, változatosság;  a  felépülés  rendje;  zártság, nyitott-

ság, a térrétegek egymásba folyása; formák, felületek, metszések, vonalak, ke-
ményen rajzolt, elnagyolt vagy elmosódott részletek együtthatása; fény-árnyék, 
színáttetszés, tükrözés, áttörtség, mesterséges fény és grafikai elemek; karakter, 
jelleg;  nagyvonalúság,  könnyedség,  monumentalitás;  összhang  és  egyensúly, 
a mozgás  elnyugvása,  dinamika  és  feszültség,  a  tartalom  és  belső  cél  állan-
dó  változása,  kontinuitás  és  diszkontinuitás  egysége;  szellemi  lét,  felismerés 
és öröm, új összefüggések átlátása, anyagi-szellemi rendszerek kibontakozása; 
az  agy  teljességének  egységes működése –  ember mivoltunk,  a  természet  és 
Önmagunk feletti hatalom, az emberi szabadság átélése; mindezek a tényezők 
adottak az építészeti forma világában, s így a művészi forma, „a látszat” sajá-
tosságai, kibontható lehetőségei; az emberi élet „ércnél maradandóbb” érték-
forrásai.
Ha a művészet értékteremtő, értékhordozó, értékmegőrző tevékenység, úgy 

az építészetben  is művészetnek kell  tekintenünk a  térbeli-objektív saját világ 
értékteremtő folyamatát. Hiszen az építészeti alkotásban feltároló értékek az 
emberi nem magas szinten társadalmiasult élet-értékei; a térben-időben létező 
formai rendben, annak törvényeiben, a feszültség, „nyitottság”, az élet számára 
alkalmasság  vonásaiban  az  emberi  térérzék,  térlátás  képességei  nyilatkoznak 
meg, egy anyagba öntött második jelzőrendszer, térbeli-képi nyelv társadalmi 
szerepe, önfejlődése, jelentősége manifesztálódik.
Úgy tűnik, az építészetnek, a megformált világnak ez a belső összefüggés-

rendszere az érzéki együtt-látás, a jobb agyfélteke oldaláról (s az elvonatkozta-
tások, a tartalmitársadalmi vonások, a bal agyfélteke szintjén is) éppúgy „au-
tonóm” – belső, műfaji, saját közegbeli – törvényszerűségek hordozója, mint 
bármely más művészeti  ág,  az  irodalom,  a  képzőművészetek,  a  zene,  a  tánc 
vagy a múzsák újabb gyermekei. Az építészet öntörvényű emberi-társadalmi 
jelenség, s e törvények autonómiáját egyáltalán nem zavarja, hogy az építészet 
közvetlen életértékek hordozója-teremtője is, és hogy műfajában a tudomány-
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nak,  technikai  ismereteknek,  a  kollektív  cselekvésnek  meghatározó  szerepe 
van. Teljesebb világot teremt, mint más művészeti ágak, társadalmi totalitása 
az egyes műben  is  intenzíven érvényesülve – már művészeti ágak műfaji  sa-
játosságaival  talán  ellentett  folyamatban,  a  „totalitás  intenzitása”  révén  –  az 
emberi öntudat és társadalmi életérzés átélését feszültséget hordozóan keltheti 
fel; végül is, az építészet lehet művészi kifejezés, sőt, több mint „kifejezés”.
Ebből következik, hogy az építészet mint művészet értelmezési lehetőségei 

is  többrétűek, s az alá-fölé épülő-rétegződő szinteknek valójában korunkban 
tárulnak fel – a munkamegosztás és társadalmi fejlettség mai fokán, kibontako-
zott fejlett személyiségek közösséget alkotó munkamegosztásában, a szellemi 
munka hatékonyságának megnövekedése révén, új emberi-társadalmi lehetősé-
gek birtokában – újabb rétegei, lehetőségei. Úgy tűnik, a művészetek genezisé-
ben is újabb fokra, a szintézis magasabb szintjére érkezünk, s talán ez is oka, 
hogy  az  eddigi művészet  áttekintésének  horizontjáról,  a múlt művészetének 
együttlátásából már nem lehet a környezetformáló tevékenységeket; az építé-
szetet, tárgyat, vagy települést alkotó tevékenységeket megérteni és megítélni.
E helyen – az egyszerűsítések kockázatát  is vállalva – csak felvázolhatjuk 

e rétegeket, értelmezési kísérleteket, amelyekben korunk rohamosan bontako-
zó szellemi élete mind öszszetettebben és egyre mélyrehatóbban kísérli meg az 
építészet művészet voltát és lehetőségeit, az építészet esztétikai hatásának for-
rásait, az építészet művészi lényegét feltárni. Az építészeti forma világa, mint 
esztétikai jelenség, az építészet, mint művészet, úgy gondolom, több szinten is 
megközelíthető. Értelmezhető a közvetlen emberi tevékenység eredményeként, 
a „homo faber” művészi munkájának szintjén, az elemek, arányok,  ritmusok 
érzékelésének  szintjén,  az esztétikai-pszichológiai hatások,  a  formai  sajátsze-
rűségek  oldaláról.  Az  érzékelés-lélektantól,  a  térérzet-térhatás  elemzésétől 
a proxémikáig (a térstruktúra és fiziológiai-pszichikai-társadalmi alkat össze-
függéseiig) terjedő „eszközök révén az építészetről az eddigieknél mélyebb kép 
rajzolódik ki így is előttünk, lehetőség nyílik napjainkban a térelemzés szemé-
lyiségtényezőkön alapuló, sajátosan egzakt-objektív ágának, egy sajátos esztéti-
kai térelméletnek a felépítésére is.235

Másféle, kevésbé az „egzakt elemzésre”, inkább a szellemi vonásokra épít az 
a szemlélet, amely a művészetet kifejezésként értelmezve, a művészet hagyomá-
nyos fogalmára épül és a „homo ludens”, az önkifejező, szellemi létre törekvő, 

235 Az építészet térbeli-objektív formavilágának törvényszerűségeit vizsgálta dr. Hajnóczi Gyula 
akadémiai doktori értekezésében (Dr. H. Gy.: Prolegomena az építészeti tér analítikus elmé-
lete, 1977). Ennek bevezető fejezetét lásd Az építészeti tér értelmezése Giediontól Norberg-
Schultzig. In: Építés-Építészettudomány, 1977/4. 331–350. o. Az építészetesztétika még ki-
munkálatlan, további pszichológiai kérdéseire Dr. Hajnóczi Gyula tanulmánya is felhívja a 
figyelmet.
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önmagát kiteljesítő ember produktumának tekinti az építészetet is. A művek, 
az emberi kultúra nagyszerű példái születtek meg e szemléletmód talaján, és 
a történelmi építészet szinte egészében a műalkotás e sajátos értelmezését val-
lotta; figyelme középpontjába az alkotás zárt egységét, a szellemi teremtés év-
ezredekig érvényes világképét, a mű, az opusz szépségét állította. A kifejezés, 
az  önkifejezés  vagy  a  társadalmi  kifejezés művészi  eszközeként  tekinteni  az 
építészetet ma is jogos; az építészet ilyen értelemben is művészet, vizsgálhatók 
benne a művészi forma törvényszerűségei, s az emberi személyiség és szociá-
lis tartalom mélyebb rétegei. Korunk áramlataiban sokféleképpen jelentkezhet 
e szemlélet;  a  biológiai-természeti  analógiákban megújulást  kereső,  az  építé-
szetben „gesztus” eredményét látó, vagy a „konceptus”-ban, az alakító gondo-
latban a személyiséghez-egyediséghez fűződő jegyeket előtérbe állító, esetleg 
a tárgyat önmagában, önmagáért szimbólumként tekintő törekvések mind ide 
tartoznak, és talán képesek e felfogásmódnak új, mélyebb dimenziót nyitni.236

Nem haladhatja túl, nem is haladhatja meg ezt a szintet, hiszen egylényegű 
az előzővel az a megközelítés, amely korunkban a szimbólum, a kép, a jel fo-
galmát megújítva, a szemiotikai megközelítés síkján „értelmezi” az építészetet, 
mint „üzenet” hordozóját, vagy a várost, a tér-tömeg struktúrát, mint „kontex-
tust”, mint szöveget vizsgálja, és a képi nyelv síkján (felismerve ennek létezését, 
és a környezetformálás ebből fakadó lehetőségeit és társadalmi elkötelezettsé-
gét) keresi az építészet művészet voltának gyökerét. Korunk építészetében ezt 
a síkot – a társadalmi célok bizonyos mértékű félreértése, átlátásának hiánya, 
a szociális hatások tónusainak kissé elfogult átszínezése következtében – gyak-
ran kíséri az avantgárd építészeti eszmék szociális tartalmának sajátos kiforga-
tása; úgy  tűnik,  a „posztrmodern”  törekvések  jó  részének különös álpátosza 
a szociális  értelmezés  valódi  tartalmát  alig,  inkább  csak  a  formai megújulás 
lehetőségeit  keresi.  A művészet más  ágaiból  átvett  „esemény”  esetlegessége, 
kiürült történeti formák felelevenítése, egy populáris nyelvre támaszkodó meg-
újulás reménye, vagy az igazi népiesség, az ősi hagyomány értékének mély átér-
zése (mégis félreértése) napjaink világának egyaránt jellemzője. Annak kinyil-
vánítása, hogy az építészet kommunikáció  (is), még alig vezet máshoz, mint 
a  formák  látványos megújulásához,  vagy  – más  úton  –  a  történelmi-hagyo-
mányos  formák  tárházához  való  visszaforduláshoz. A forma  új  értelmezése, 
a „nyitott mű” gondolata mindezekből az értelmezésmódokból mégis megszü-
letett; a polgári művészet saját fejlődésében, vagy annak tagadásaként megjele-

236 Alvar Aalton kezdve, Jørn Utzonon, Louis Kahnon át Otto Freiig lehetne sorolni azokat 
a kiemelkedő alkotókat, akik  ilyen nézőpontból közelítették meg az alkotás problémáját; 
a műveiket és megnyilatkozásaikat bemutató részletes, konkrét elemzésre, valamint a to-
vábbiakban  említett megközelítésmódok  elemzésére  kísérletet  tettem Korunk  építészete 
című könyvemben (Gondolat, Budapest, 1974.).
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nő újabb és újabb törekvések azonban végül is csak a hagyományos szemlélet, 
a régi műértelmezés és művészetfogalom lebontásáig, s legfeljebb egy új szin-
tézis előképéig juthattak el.237

Korunkban,  úgy  tűnik,  az  építészet  művészi  megközelítésében  kiérlelő-
dőben van egy új, az előzőeknél átfogóbb, azokat jórészt magába foglaló, el-
lenmondásaikat  azonban meghaladó  értelmezésmód;  az  építészetet  sokolda-
lú szociális alkotásként értelmező gondolkodásmód megújuló szemlélete. Az 
a felfogás, amely nem csupán kifejezési formát  lát az építészet művészet vol-
tában; a formateremtést nem egyoldalú folyamatként értelmezi, s ezért a súlyt 
napjainkban inkább a tartalmi oldal megújulása felé, a jövő formalehetőségei 
irányába billenti, egyszerre látva a „homo sapiens” kibontakozó fejlődésének, 
előrelépésének problémáit és „teremtő ember”-ré, előrelátó „tervező ember”-
ré való alakulásának lehetőségét, ennek mai korlátáit, az eddigi tapasztalatok 
–  megközelítésmódok  összegzésének  szükségességét,  az  alkotómódszerek 
fejlesztésének, az alkotási  folyamat és személyiség pszichológiai  feltárásának, 
megismerésének,  a  számítástechnika,  vagy  a  használók  tervezésbe  való  be-
vonásának  indokoltságát,  a  tervezés  hatékonysága  növelésének  feltételeit;  és  
végül a legfontosabbat, a szociális feladat megoldásának alapvonalait.238 ez az 
értelmezésmód a környezetformálás egészében ismeri fel művészi együttlátásá-
nak feladatait: a magasabb szociális szükségletek és jelenségek szférájában egy 
magasabb  „megfelelés”,  az  alkotó megvalósulás  szintjén,  egy  új magatartás, 
belső  újjáteremtés  lehetőségeként,  az  öntudat  (éntudat)  és  emlékezés  emberi 

237 A mű történeti változásainak áttekintését  lásd Németh Lajos: Minerva baglya. Budapest, 
1973. (A mű és a történelem, I. A mű történeti modelljei.) Ennek egyféle értelmezését tük-
rözi Janáky István cikke: A negyedik műtípus. Művészet, 1977/8.

238 E sokoldalú folyamatból itt most csak a művészetpszichológiai megközelítésmód tanulságai 
felhasználásának szükségességére szeretnék utalni. Ezen belül is az alkotóképesség szintje-
inek vizsgálatából adódó tanulságra: az alkotó személyiség belső jegyeitől, tulajdonságaitól, 
képességeitől  eleve  függ az, hogy milyen alkotói  szinten valósulhat meg egy mű. A csu-
pán reproduktív, rutin-jellegű tevékenységből eredő múveket itt nem említve, az alkotóké-
pesség I. A. Taylor által jellemzett expresszív, produktív, inventív, innovatív és emergetív, 
vagyis gyökeresen újat teremtő szintjei nemcsak a belső fejlődési folyamatot, hanem – végül 
is – magukat a létrehozott műveket is jellemzik. Az említett, csupán reproduktív szint és 
az alkotóképesség fentebb sorolt valamelyik szintjén megszülető mű között olyan értékbeli 
különbség jön létre, amely az építészeti kritika számára nemcsak érzékelhető, hanem – vala-
milyen formában – tulajdonképpen ez a mű, mint alkotás bírálhatóságának-megítélésének 
talán  legfontosabb alapja. A személyes pszichikai-alkati adottság  így önmagában a  társa-
dalmi érték forrásává, egy magasabb rendű társadalmi megfelelés feltételévé válik: ez a tény 
pedig társadalmi szinten nem csak az alkotások, a létrehozott értékek, hanem az alkotók 
megbecsülésére is kötelez. Lásd e vonatkozásban I. A. Taylor tanulmányát: Az alkotó folya-
mat természete címmel a Halász László által válogatott és bevezetett Művészetpszichológia 
kötetben (Gondolat, Budapest, 1973. 230–250. o.).
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tényezőit kibontva; a szabadság és az emberi kibontakozás lehetőségeként éli át 
az építés művészetét. Ebben a megközelítésben válik igazzá a művészet, mint 
az ember evilági atalmának kibontakozása; az emberi nem igazi Öntudata és 
emlékezete.239

Ebből az új látásmódból, a szociális feltételek fejlődésével, a társadalmi ha-
ladás talaján a fausti, felfelé törekvő, gyötrődő-felfedező, művészetet és építé-
szetet  teremtő ember  időszaka után bekövetkezhet a művészet előbbre  lépé-
sének  lehetősége,  s  ezzel  egy  új  környezetkultúra megteremtésének  feltétele. 
Az az előrelépés, amely csak a mi társadalmunk talaján születhet meg, amely-
nek értékrendjét nekünk kell megteremtenünk, s amelyeknek kibontakoztatá-
sa  társadalmunk  számára  egyre  parancsolóbb  szükségszerűség.  Erre  kötelez 
a  társadalmi  lét  történelmi ontológiájának felismerése-átértése, hogy  jogosan 
vallhassuk:

Papok, katonák, polgárok után 
így lettünk végre mi hű 
meghallói a törvényeknek...240
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Dr. Preisich Gábor opponensi véleménye1

Ritkán akad a kezünkbe olyan írásmű, amelyet olvasva, áttanulmányozva az az 
érzésünk, hogy látókörünk tágult, ismertnek vélt problémakört nagyobb ösz-
szefüggésben, többoldalúan ismertünk meg. Vámossy Ferenc értekezése ezek 
közé tartozik. Az építészeti kritika és értékelés összefüggései, elméleti kérdései 
nálunk olyan mértékben feltáratlanok, tisztázatlanok, hogy több éves kutató-
munkája alapján lefektetett vizsgálati eredményei, megállapításai a maguk egé-
szében a magyar építészettudomány új eredményének tekinthetők. Az érteke-
zés fényében világosság derül a magyar építészeti kritika elmaradottságára és 
arra, hogy nagyrészt ez is oka lehet építészetünk elméleti tisztázatlanságának, 
egyben elmaradottságának. Ha ebből a szempontból nézzük Vámossy érteke-
zését, nem csupán újszerűnek, de igen jelentősnek is kell tekintenünk.
Az értekezés „Bevezetés”-ből és két fő részből áll. Az „Első rész” foglalkozik 

konkrétan az építészeti kritika helyzetével és feladataival, míg a „Második rész” 
az értékrend általános problémaköréből kiindulva arra törekszik, hogy a környe-
zetkultúra, ezen belül az építészet értékrendjének szemléleti alapjait lefektesse.
A Bevezetés rámutat az építészetkritika társadalmi szerepére, jelentőségére, 

vázolja az értekezés célját, megközelítési módját, keletkezésének körülményeit, 
az értekezés szerzőjének az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium megbí-
zásából végzett kutatómunkájával való kapcsolatát.
Az Első rész I. fejezete az építészeti kritika mai társadalmi gyakorlatunkban 

fennálló  helyzetének  elemzésével  kezdődik.  Rámutat  a  kritika  nehézségeire, 
ellentmondásaira, azokra a hátráltató tényezőkre, amelyek nálunk az építészeti 
kritika és értékelés lehetőségeit beszűkítik, az értékek társadalmi hierarchiáján 
alapuló objektív  kritika megfogalmazását  és  érvényesítését  szinte  lehetetlen-
né teszik. Vázolja ezzel szemben az építészeti kritika iránti igény növekedését, 
a környezetkultúra egészében fennálló  jelentőségét. A II.  fejezet – az érteke-
zésnek nézetem szerint egyik legjelentősebb része – az építészeti kritika miben-
létével, feladataival, feltételeivel foglalkozik. Szerepét aszerint határozza meg, 
hogy mit jelent a társadalom, mint befogadó, mit az építészeti irányítás és mit 
az alkotó, az építészeti mű létrehozója számára. Bizonyítja, hogy a kritika az 
építészeti  kultúra  fejlesztésének  elengedhetetlen  eszköze.  Részletesen  foglal-
kozik az építészeti kritikának a társadalom szellemi életében és  intézményei-
ben betöltött,  illetve betöltésre váró szerepével, valamint a kritika művelőjé-
vel szembeni magas szintű társadalmi elvárásokkal. A III. fejezet most már az 
építészeti kritika kívánatos rendszerét, módszereit tárgyalja. Megkülönbözteti 

1 Dr. Vámossy Ferenc értekezését 1984. december 5-én védte, opponensei dr. Preisich Gábor 
és dr. Kubinszky Mihály, а műszaki tudomány doktorai voltak. 
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a művészeti jellegű, az esztétikai megformálás szintjére épülő, továbbá az épí-
tészeti karakterű; a művet, mint több rétegű technikai-funkcionális-esztétikai 
jelenséget szemlélő, valamint az alkotást a társadalmi  igények szempontjából 
elemző kritikát. Logikusan következik az elemzésekből az értékrend iránti kö-
vetelmény. Az értekezés rámutat e vonatkozásban az elméleti elbizonytalano-
dásnak arra az állapotára, amely napjainkat – nem csak minálunk, de világszer-
te – jellemzi és követelményként állítja fel az értékrend megújításának igényét.
Az értekezés Második része most már ezzel a problémakörrel, az értékelés 

szemléleti alapjaival, ezen belül az építészeti kultúra mai értékrendjének kívá-
nalmaival foglalkozik. Ez utóbbira vonatkozó iránymutató művek hiánya miatt 
messziről, az értékelmélet alapkérdései  felől kell megközelítenie az építészeti 
érték  és  értékrend  bonyolult  kérdéseit.  Széleskörű  áttekintésben  foglalkozik 
a társadalmi értékre, ezen belül a művészi értékre vonatkozó filozófiai-eszté-
tikai irodalommal; így elsősorban Lukács György, Fülep Lajos, Nicolai Hart-
mann, Umberto Eco, Robert Venturi és Thomas Mann az értékkel, művészi 
értékkel, ezen belül az építészeti értékkel kapcsolatos írásaival. Ez utóbbi vo-
natkozásban vitába száll egyes nézeteikkel, elsősorban a korunk építészetének 
művészeti voltát, társadalmi szerepét tagadó megállapításokkal.
Az értekezés utolsó fejezetének címe: „Kísérlet egy olyan környezetkultúra 

jellemzésére, amelynek értékrendjét nekünk kell megteremtenünk.” Felvázolja 
ennek a környezetkultúrának néhány elemét, így a nyitottság, többértelműség, 
változásra alkalmasság igényét. Foglalkozik az építész megváltozott szerepével, 
amely nézete szerint a szocializmust építő társadalomban az eddiginél tágabb, 
átfogóbb kell, hogy legyen. Meghatározza az építészet művészi, értékteremtő, 
értékhordozó, értékmegőrző voltát, amelyet nem szabad, hogy megzavarjon az 
a körülmény, hogy napjainkban az építészetben a  tudománynak,  a  technikai 
ismereteknek, a kollektív cselekvésnek meghatározó a szerepe, sőt ez teszi le-
hetővé, hogy az építész a környezetteremtés folyamatában koncipiáló, központi 
szerepkörű alkotóvá váljék.
Az értekezést bőséges,  anyagát kiegészítő  jegyzetanyag kíséri. Különösen 

tanulságos a  jegyzetekben a hivatkozott szerzők  legfontosabb mondanivalói-
nak, nézeteinek összefoglalása, egyes esetekben értékelése.
Nyilvánvaló,  hogy  egy  ilyen,  eddig  úgyszólván  feltáratlan  problémakört 

megközelítő munka az opponensben gondolatokat ébreszt. Néhol hiányérzetet 
is kelt, a problémák más megközelítésére ösztönöz. Ha a továbbiakban néhány 
ilyen jellegű észrevételemet sorra veszem, az értekezés egyes megállapításainak 
ellent is mondok, ez csupán különböző felfogások ütköztetését jelenti és nem 
von le a tanulmány alapvető értékéből.
Egyik ilyen hiányérzetem a problémakör megközelítésének módjából, pon-

tosabban:  ennek  bizonyos  mértékű  egyoldalúságából  adódik.  Az  építészeti 
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kritika és értékelés kérdései – elvileg – kétféle módon közelíthetők meg. Az 
egyik lehetőség elhangzott, megírt kritikák elemzése, majd ennek alapján álta-
lánosítható elméleti következtetések levonása lehet. A másik az elméleti elin-
dulás; a kritika iránti igény, az ezzel kapcsolatos hiányosságok feltárása és ebből 
kiindulva  a  kritikai  értékelés  iránti  követelmények meghatározása. Nézetem 
szerint csupán e kétféle megközelítés együttesen, egymást kiegészítve vezethet 
el  a  problémakör  reális  követelményeket  tükröző,  egyben  elméleti  vonatko-
zásban megalapozott feltárásához. Jelen értekezés csupán a másodiknak em-
lített megközelítési módot választja, bár szerzője maga is hangsúlyozza, hogy 
„mindenféle művészeti,  építészeti  kritika  végül  is  nem más, mint  a  konkrét 
művek  szembesítése  az  adott  kultúra  értékrendjével”. Az  értekezés  azonban 
nem  foglalkozik  konkrét  kritikák  elemzésével.  Ilyenekre  Kubinszky Mihály 
cikkeinek általános említése mellett csupán Szrogh Györgynek egy 1969-ben 
írt bírálatát és Pogány Frigyesnek Salgótarján központjáról 1973-ban megjelent 
könyvét említi példaként, de ezeket sem elemzi. A csupán elméleti úton levont 
következtetések a kritika  iránti követelmények  tekintetében maximalizmusra 
vezethetnek, ettől jelen értekezés sem mentes. Az elméleti megközelítési mód-
ból következik az értekezés szerzőjének az az álláspontja is, hogy: „a kritika és 
a bírálat egyes lépcsői nem szakíthatók szét, azoknak egységes rendszert kell 
alkotniuk” – továbbá, hogy „mind a nyilvános, mind a zártkörű kritika fóru-
main is szükséges a kritika teljes eszköztárának felvonultatása”. Ez az elvileg 
helyes kívánalom – nézetem szerint – semmiképpen sem jelentheti azt, hogy 
ez a követelmény minden kritikai elemzésnél teljes mértékben betartható, illet-
ve betartandó. Ez olyan maximalizmus volna, ami a valóságban kivihetetlen. 
Nem szabad kizárni azt a lehetőséget, hogy a kritika súlyozzon, az egész isme-
retében csupán a kritikus által legfontosabbnak ítélt, a műben a legmarkánsab-
ban jelentkező problémákkal foglalkozzék. Nem tagadom az elméleti alapon 
meghatározott sokoldalú követelményrendszer tudományos értékét, mégis azt 
remélem, hogy az értekezés szerzőjének további kutatásai során módja lesz el-
méleti  következtetéseinek  a  gyakorlati  követelményekkel  való  összevetésére, 
néhány mű konkrét bírálata során megállapításainak ellenőrzésére, pontosítá-
sára, szükség szerinti differenciálására, súlyozására.
Az értekezés részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a bírálat kinek 

szól, az alkotónak, a mű használójának vagy a döntést hozónak és eszerint kü-
lönbözteti meg a bírálat feladatát. Kevésbé esik szó arról, hogy kit vagy mit bí-
rálunk: az alkotót, a művet, a művek valamely csoportját, a művek által létreho-
zott környezetet, esetleg a művek mögött álló építészeti irányzatot. Ez a kérdés 
a bírálat célja, módja, tartalma szempontjából alapvető fontosságú. На az al-
kotót bíráljuk, tekintetbe vehetjük pályafutását, fejlődését, művei létrejöttének 
körülményeit. Ez esetben elfogadható az értekezésnek az az álláspontja, hogy 
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„az értékelésnél figyelembe kell venni az összes gátló körülményeket”. Ha ma-
gát a művet bíráljuk, akkor ennek maradandó értékei, hiányosságai a döntők, 
függetlenül  létrejöttének  körülményeitől,  akadályaitól.  Ismét  más  probléma 
jelentkezik  a művek valamely  csoportjának – például  egy épületegyüttesnek, 
lakótelepnek – a bírálatánál. Ez esetben az egyes épület értékelésénél fontosabb 
az építészeti környezetnek, az épületek egymással való összhangjának kérdése. 
Emlékeztetek Fülep Lajos egy megállapítására, aki elviselhetetlennek tart egy 
olyan utcasort, ahol valamennyi épület egyedi műremek.
Ha nemzetközi viszonylatban nézzük az építészeti kritika megnyilvánulása-

it azt látjuk, hogy legtöbbjük nem annyira egyes művek, mint inkább építésze-
ti  irányzatok kritikája. A Magyar Építőművészetnek az értekezésben említett 
építészeti kritikával foglalkozó 1983/1. számában a kritika hiányát regisztráló 
cikkek mellett megjelent egyetlen konkrét építészeti kritika Borbiró (akkor még 
Bierbauer) Virgilnek Kozma Lajos historizáló  stílusú  templomáról 1929-ben 
írt bírálata. Elsősorban azt kárhoztatja, hogy a modern építésznek ismert, sőt 
elismert Kozma Lajos  hátat  fordít  építészeti  elveinek. Csupán másodsorban 
említi,  hogy  a  történelmi  stílus  elemeit  eldurvítva,  eklektikus módon  alkal-
mazza. Ezt a példát azért említettem, mert feltételezem, hogy mint a tervező-
nek, a bírálónak is lehet építészeti meggyőződése, amelynek talajáról bírál. Az 
értekezés helyesen állapítja meg, hogy ma érzékelhető egy értékítélet-változás 
és felteszi a kérdést: „mi az objektív vonás, amelyet a mű lényegeként – a zárt 
műalkotás fogalmának eltűnéseivel a „nyitott mű” lényegének tekinthetnénk? 
A választ Eco nyomán a folyamatosságban, a mozgásban lévő műben, a tör-
téneti folyamatosság helyreállításában, az építészet és a város együttélésében, 
a  többértelműségben,  a  „vagy-vagy”  tradíciójával  szemben  a  „mind-mind” 
szemléletben véli megtalálni. A valóságban igen nehéz a bíráló dolga, aki arra 
törekszik, hogy saját megszokott, szubjektív értékítéletén túlemelkedve, а mű 
által képviselt építészeti felfogás keretein belül keresse meg annak objektív ér-
tékét. Ehhez nagyfokú elfogulatlanság szükséges. Melyek egyáltalán az objek-
tív érték kritériumai? Melyek a mű olyan ellentmondásai, hiányosságai, amelyek 
az általa képviselt építészeti irányzattól függetlenül fennállnak? Egyáltalán, ha 
a bíráló maga meg van győződve valamely építészeti irányzat haladó, a társa-
dalmi követelményeknek megfelelő, egy másiknak retrográd voltáról, nem fel-
adata-e, hogy a mű bírálatánál ennek a meggyőződésének is hangot adjon? Ez 
a dilemma nézetem szerint ma a bírálatot nehezítő okok egyik legfontosabbika.
Ebbe  a problémakörbe  tartozik  az  is, hogy  az  értekezés  csak  a komplex, 

tehát a mű minden elemére;  társadalmi funkciójára, szerkezetére, megjelené-
sére, használhatóságára, környezetbe illeszkedésére stb. kiterjedő értékelést te-
kinti építészeti bírálatnak. Felmerül a kérdés, hogy a komplexitás egyik vagy 
másik elemére, például a környezetbe illeszkedésre vonatkozó építészeti bírá-



 

294

latnak nincs-e létjogosultsága? Magam részéről az építészeti kritika fontos te-
rületének tartom az olyan bírálatot is, amely nem egy-egy művet komplexen, 
hanem  a megvalósult művek  valamely  csoportját  egymással  összehasonlítva, 
egynéhány fontos szempontból bírálja. Én magam is ilyesmire tettem kísérletet 
a  „Budapest”  c.  folyóiratban  1973-ban megjelent  „Az  elismerés  és  a  kritika 
hangján az új budapesti irodaházakról”, „Az elismerés és a kritika hangján a 
budapesti metró állomásairól” című írásaimban.
Míg minden más művészeti kritika elkészült művek alapján bírál,  az épí-

tészeti  kritikában  meg  kell  különböztetni  a  tervbírálatot  a  megvalósult  mű 
bírálatától. A terv bírálatának elsőrendű  feladata a készülő mű hiányosságai-
nak kiküszöbölése, elkerülése, míg a kész alkotásé az értékek és hiányosságok 
regisztráló elemzése. Az értekezés nem választja  szét ezt a kétfajta bírálatot. 
A bírálat akadályaival elsősorban a tervbírálat szintjén foglalkozik, amit szinte 
lényegesebbnek vél a mű bírálatánál. Azt a meglepő megállapítást is teszi, hogy 
„a megépített  (gyakran  időben megkésett) mű  esetében már  kevésbé  igény-
li maga az alkotó  (és  a  szakmai közvélemény  is)  az utólagos kritikát”. Ezzel 
a megállapítással semmiképpen sem tudok egyetérteni. Nézetem szerint csak 
a mű bírálata teszi  lehetővé az értekezés értelmében vett komplex értékelést. 
Csak ez befolyásolhatja – nyilvánosságra hozatala esetében – a szakmai és nem 
szakmai közvéleményt sőt, magát az alkotót. A tervek értékelése, bírálata nem 
is  léphet  fel a  teljesség  igényével, hiszen még nem műről, csupán a mű kon-
cepciójáról  van  szó. A terv  és  a  hozzáfűzött magyarázat  nem  adhatja  vissza 
teljesen és pontosan a megvalósítandó művet, ez csupán a tervező elgondolásá-
ban, képzeletében él (ha él). A bíráló bizonyos szintig belehelyezkedhet ebbe az 
elgondolásba, megítélheti a koncepció szerint megépülő mű várható értékeit, 
hiányosságait. A bírálat csak a tervezőnek, bizonyos mértékig a bírálatot meg-
hallgató közönségnek szól. Általában a tervezőn múlik – az értekezés szerint 
„szuverén joga” –, hogy mennyiben fogadja el a bírálat megállapításait. Egy-
egy műre kedvező hatása lehet, különösen ha a tervező bizonytalan. Az érteke-
zés értelmében „építészeti színvonalú” elgondolások esetén fő feladata a terve-
zőnek nyújtott segítség az építtető, vállalatvezetőség, hatóság meggyőzésében.
A tervek bírálatával  összefüggésben  az  értekezés  több helyen  foglalkozik 

a vállalati tervbírálatok nálunk kialakult rendszerével, ezt „az állami tervezés 
kialakulásával megjelenő, önmagában feltétlenül szükséges és hasznos, témánk 
szempontjából azonban kedvezőtlen hatású rendszernek” nevezi. Tény, hogy 
a vállalati  érdekeltség,  a  függőségek,  valamint  a  rosszul  értelmezett  tervezői 
szolidaritás  gátjai  az  elfogulatlan  kritika  kibontakozásának. Ezt  egyes  válla-
latok – mint az értekezés szerzője is javasolja – független külső szakértőknek 
a  bírálatba  bevonásával  igyekeznek  ellensúlyozni.  A hiányosságok  ellenére  a 
magam részéről – témánk szempontjából is – pozitív hatásúnak tartom a vál-



295

lalati tervbírálatokat, amennyiben alkalmat nyújtanak arra, hogy a vállalatnál 
dolgozó  szakemberek megismerhessék egymás  terveit, megoldásait,  rámutat-
hassanak a tervek hiányosságaira, továbbfejlesztésük lehetőségeire. A vállalati 
tervtanácsokon kívül a felügyeleti szervek, illetve Tanácsok is tartanak tervbí-
rálatokat, amelyeken opponenseket kérnek fel a tervek elemzésére. Ide tartozik 
a  tervpályázatok  bírálati  rendszere  is.  Jegyzőkönyveik  elemzése  reális  szem-
pontokat adhatna a tervbírálatok lehetőségeire és korlátaira.
Az  értekezés  álláspontja  szerint megfelelő bírálatot  csak  jelentős,  értékes 

műről lehet mondani. „Nem akarom azt állítani – írja a szerző –, hogy minden 
műnek a mű teljes értelmében újnak, gondolati értékeiben eddig nem voltnak 
kell lennie” – „a kritikára váró művekben azonban mindezek csírájának vala-
milyen szinten  jelen kell  lennie”. Majd megismétli  álláspontját, mely  szerint: 
„kritikai elemzés alá vonni csak olyan művet érdemes, amely az építészet szint-
jére  érett”  és „nincs  értelme nyilvánosság elé  emelni olyan épületeket,  ame-
lyeknél a szakmai hiányosságok felsorolása szakvéleményre és nem a kritikára 
tartozik, ahol a társadalmi elvárások egyéni, tervezői oldalról és a társadalmi 
cél oldaláról egyaránt teljesítetlenek maradtak”.
Az értekezés ezen álláspontjával két vonatkozásban is vitába kell szállnom.
Nézetem szerint  a kevésbé  jelentős,  sőt  elhibázott mű építészeti bírálata, 

hibáinak, sőt elhibázott voltának kimutatása, elemzése ugyanolyan fontosságú, 
mint  kiváló művek  értékelése,  sőt  a  társadalom,  elsősorban  a  használó  tájé-
koztatása, ízlésnevelése szempontjából még fontosabb. Ha csak kiváló művek 
elemzését tekintenénk az építészeti kritika feladatának, ennek – építészetünk 
mai helyzetében - vajmi kevés lehetősége lenne. Egyébként is – nézetem szerint 
– elsősorban az elhibázott, környezetét bántó építmények kiküszöbölésére, az 
építészeti minőség átlagának emelésére, az építészeti kultúra általánossá válá-
sára kell törekednünk. Ez csak lépésről lépésre lehetséges és előfeltétele annak, 
hogy magas szintű építészeti alkotások jöhessenek létre.
A bírálandó mű új voltának követelményére vonatkozó állásponttal sem tu- 

dok egyetérteni. Ez a követelmény az építészetünkben ma is túlzott egyénieskedés 
további  fokozódására  vezetne. Az  építésznek  nem  arra  kell  törekednie,  hogy 
újat, az eddigitől eltérőt alkosson, hanem arra, hogy feladatát színvonalasan old-
ja meg. Ne féljen a kialakult jó megoldások átvételétől, továbbfejlesztésétől. Ezt 
a továbbfejlesztést, a feladatok eltérő voltából, helyzetéből, a tervező egyénisé-
géből keletkező megoldást nevezhetjük ,,új”-nak. Ebben az értelemben egyetér-
tek az értekezés szerzőjével, ez az építészeti színvonal emelésének tényleg fontos 
eleme, amelyet a kritikának értékelnie kell.
Még egy problémakört kell érintenem. Az értekezés nézetem szerint túlzot-

tan elhatárolja az építészeti szakkritikát a nem építész-szakember által írt, kü-
lönösen a nem az építészeti szaksajtóban megjelenő kritikától. Ennek jelentő-
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ségét lebecsülni látszik. A nem szaksajtó feladata az értekezés szerzője szerint 
„csupán az építészet népszerűsítése, a tájékoztatás és nem a szakmai szemlélet 
(építészeti szemlélet) elmélyítése”.
A 22.  jegyzet  szerint  egy-egy  jelentősebb  középület  –  pl. Hilton,  Roose-

velt  téri  (ma Széchenyi  téri)  irodaház – körül  fellobbanó kritikák,  sajtóviták 
„inkább a társadalmi igények tartalmi megfogalmazásának, vagy a tömegízlés 
fejlesztésének területére, kevésbé az építészeti kritika kérdéskörébe tartoznak.” 
Majd a 12.  jegyzetben a következőket olvashatjuk: „a sajtó  többnyire a  tevé-
kenység más vonatkozásait bírálja, mint ami az építészet hatáskörébe tartozik 
(…)  az  uniformizáltság,  a monotónia  kérdéseire,  a  városiasság,  otthonosság 
problémáira irányul”. Fel kell tennem a kérdést: ezek vajon nem tartoznak-e az 
építészeti, sőt a legfontosabb építészeti problémák közé? Nem a legfontosabb 
kritikai szempont-e ezeknek a sajtó és a közönség által is felismert hiányossá-
goknak, ezek okainak, elkerülésük lehetőségeinek elemzése? Nézetem szerint 
a nem szaksajtó a társadalmi kritika lehet, illetve lehetne a tervező felé. Ebben 
a minőségében feladatai közé tartozik a valóságos igényektől sok vonatkozás-
ban  elidegenedett  szakmai  szemlélet befolyásolása,  a  közönség  felé pedig  az 
építészeti ízlés nevelése. Ha így nézzük, szerepe még jelentősebb, mint a szűken 
vett szakmai kritikáé. E vonatkozásban nagy szerepe lehetne az ilyesmire spe-
cializálódó műkritikusoknak.
Felsorolt  megjegyzéseim  csupán  az  értekezés  első  részére  vonatkoznak. 

A második rész első fejezete az érték, a művészeti érték, építészeti érték fogal-
mának a nemzetközi művészetelméleti irodalom alapján történő, nagy tájéko-
zottságra valló logikus kifejtése. Kevéssé érzem magam hivatottnak arra, hogy 
ehhez a látókört gazdagító, értékes elemzéshez hozzászóljak. A második feje-
zetben egy új környezetkultúra jellemzésére vonatkozó „kísérlethez” – ahogy 
az értekezés szerzője mondja, csupán annyit teszek hozzá, hogy „értékrendjé-
nek” megteremtésében az értekezést jelentős lépésnek tartom. Továbbfejlesz-
téséhez mindenekelőtt magas szintű, konkrét kritikai elemzések vezethetnek. 
Remélhető, hogy műve konzekvenciáit levonva az értekezés szerzője is példát 
fog mutatni ilyenekre.

Dr. Kubinszky Mihály opponensi véleménye

Hatalmas munkát rejt magában a terjedelmes kötet, amellyel Vámossy Ferenc, 
sok  évi munka  eredményét  összegezve  értekezésbe  foglalta  építészetelméleti 
kutatásainak mindössze egy részét. Két fejezetre oszlik ez a kötet, az első „az 
építészeti kritika kérdésköre”, elméleti jellege ellenére is az építészeti gyakorlat 
egyik  legidőszerűbb kérdését  feszegeti. Az építészeti  kritikának az  eddiginél 
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szélesebb kibontakozását a társadalom legkülönfélébb fórumai – egyesületek, 
szakszövetségek, tömegkommunikációs médiumok – állandóan hangoztatják, 
az értekezés az építészeti kritika szükségességének tekintetében hasonló meg-
állapításokhoz  jut. Az értekezésnek ez az első  fejezete önmagában kitöltötte 
volna a tudományos értekezés kereteit, értékét tekintve is. De a Jelölt egy má-
sodik, ezzel összefüggő, mégis különálló fejezetet tár elénk, mely az építészeti 
értékrend problémáiról  szól,  s voltaképpen egy olyan építészeti  esztétikához 
képezi a szakmai megközelítésű filozófiai alapot (látszatra esetleg éppen fordít-
va filozófiai megközelítésű szakmai alapot mondhatnánk, de nem; maradjunk 
az  első megfogalmazásnál), mely  (az  értekezésben  olvasható  találó megálla-
pítás szerint) még megíratlan. Tegyük rögtön hozzá, hogy világviszonylatban 
megíratlan. A magam részéről, a Jelölt által is említett, 15 éves szerény építé-
szetkritikai tevékenységem kísérlete nyomán először az értekezés első részével 
kívánok részletesebben foglalkozni.

I. Az építészeti kritika kérdésköréhez

Az építészeti kritika kérdéskörét ilyen alaposan, szerteágazóan, minden részlet-
re kiterjedő figyelemmel tudomásom szerint még sehol sem írták meg. Külföl-
dön idegen nyelven, nyelveken sem; ott sem, ahol az építészeti kritika a miénk-
nél elevenebb, hatásosabb és a „címzett” tekintetében komplexebb. Szerencsés 
dolog volt az ÉVM, majd az BME Építészettörténeti és Elméleti Intézete ré-
széről, hogy ennek a témakörnek a kutatási szintű feldolgozásával annak idején 
Vámossy Ferencet bízta meg, aki úgy érzem a kutatási megbízás során a vállalt 
feladatot messze meghaladó mélységig tárja most elénk az építészeti kritika kü-
lönféle szempontjait. Élő kortárs építészetünk hazai és egyetemes alkotásainak, 
eredményeinek, irányzatainak elsőrendű ismerete volt ehhez szükséges, „Ko-
runk építészete” c. könyve, annak egyetemi jegyzetként megjelent kiegészítése 
tanúskodnak róla, hogy Jelölt a legszakavatottabb ebben a témakörben.
Az építészeti kritika témaköréhez ezért voltaképpen csak a részleteket érin-

tő megjegyzéseket fűzök, lényegében elismerve a feldolgozás teljességét és tö-
kéletességét.
  1. Nem egészen értek egyet azzal a „Bevezetés”-ben kifejtett megállapítás-
sal, miszerint a  fejlett országok építészeti kritikájának elemzésére a  tő-
lünk különböző társadalmi berendezkedés stb. miatt nincs szükségünk. 
Elismerem, hogy  a  számunkra  érvényes  elméletet  az ő konkrét  céljaik 
taglalása nélkül  is  felépíthetjük, mégis sok  tekintetben az  is  tanulságos 
számunkra: csak egyetlen aspektust szeretnék ebből kiemelni: a nagy na-
pilapok építészetkritikájának műfaját, amit szakavatott újságírók (!) olyan 
megfogalmazásban tálalnak, hogy az az építészek és az olvasóközönség 
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számára egyaránt hasznos, tanulságos és az építészeti kultúrát általánosan 
elmélyíti. Oly’ gyakran szajkózzák itthon, még a Magyar Építőművészet-
nek a kritika különszáma is ezt tette, hogy nincs nálunk építészeti kritika. 
Vámossy Ferenc értekezése nagyon alaposan és helyesen, tételesen, sőt a 
sorok között egyaránt rámutatott arra, hogy ez így nem felel meg a va-
lóságnak, de igenis helytálló, hogy sajnos épp ez – a fejlett országokban 
általános  –  közérdeklődésre  számító,  olvasmányos,  mégis  színvonalas 
kritika hiányzik. Négy nagy napilapunk egyike sem közöl rendszeresen 
(de még elvétve sem) tekintélynek elfogadott építészeti kritikát, ilyent a 
televízió sem hallat. Ez a hiány mégiscsak példakép keresésére serkent. 

  2. Nem  látok  konfliktust  abban,  hogy  az  építészeti  kritika  szerepkörében 
egyén áll szemben kollektívával, hiszen a kritikus maga is a társadalom el-
lenőrzése alatt áll, s ha nem annak a szemléletét, véleményét, kritikáját tol-
mácsolja, előbb vagy utóbb megfosztják a kritika lehetőségétől. Szocialista 
társadalmunkban  ennek  a  lehetősége még  kézenfekvőbb,  hiszen  a sajtó 
vagy televízió is társadalmi tulajdonban és felügyelet alatt működik. 

  3. Kétségtelenül  igaz,  amit Vámossy  Ferenc  fejt  ki  az  építészeti  kritika 
viszonylagos hiányáról. Igaz az, hogy a kritikának önmagában rangot 
kell jelentenie (kevés kivétellel). Úgy, ahogy ezt Walter Gropius is meg-
fogalmazta, miszerint nem azokkal az épületekkel van a baj, amelyeket 
kritizálunk, hanem amelyek kritikára sem érdemesek. Abban is egyet-
értek, hogy a kritika pangásának egyik oka a „személyi motiváció elbi-
zonytalanodása”, aminek a kifejtett okokon kívül az ágazati felügyelet-
től való függőség, de nem utolsósorban egyéni tulajdonságokban rejlő 
gyökerei is vannak. Ez utóbbiak között az is, hogy a kritikaírás jobban 
illik egy művészettörténészhez (ahogy ezt Dercsényi Dezső az Élet és 
Irodalom 1984. április 17-i számában ki is fejtette), mint egy építészhez, 
hiszen  az  építészek  között  ritka  az  író. A művészettörténész  viszont, 
ahogy azt Rózsa Gyula a televíziónak az építészetkritikával kapcsolatos 
adásában kifejtette, az építészeti alkotás egyik lényeges alapját képező 
konstrukciók  ismeretében  bizonytalan. Ennek  következtében  nagyon 
leszűkül azoknak a köre, akik ennek a gyakran hiányolt műfajnak a mű-
velésére egyaránt hivatottak és képesek. Hozzáfűzöm még azt is, hogy 
bármi  legyen  is  foglalkozása  a kritikusnak  és  bárkinek  az  alkalmazá-
sában álljon  is, munkája  csak akkor  lesz hatékony, ha őt  tekintélynek 
a szakma és a közönség egyaránt elfogadja, s ha ezen az alapon a sajtó 
teret biztosít számára. Emlékezzünk vissza Hevesi Gyulára, a század-
forduló  oly’  élénk  építészeti  tevékenységének  szakavatott  kritikusára, 
szinte iskolát teremtett ebből a műfajból. Ezt biztos értékítélete, mint-
egy veleszületett (!) képességként biztosította számára. Otto Wagnert, 
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Lechner Ödönt ma nagyra értékelni kulturális természetesség, Hevesi 
Gyula  részéről  idejekorán mutatkozó  felismerést  és  bátor  kiállást  kí-
vánt, amely irodalmi képességgel párosult. Lásd ehhez a kérdéskomp-
lexumhoz az értekezés 43. lábjegyzetét is, mellyel mindez – úgy érzem 
– éppenséggel összhangban van.

  4. Az  építészeti  kritika  sokrétűségét  az  értekezés  eredményesen  fejti  ki. 
Bizonyára szükséges is a különféle kritika, s valóban a napilapokban hi-
ányoltnak más hangvételűnek kellene lennie, mint annak, amit a Város-
építés közöl, s még ennek is különböznie kell attól, amit a Magyar Építő-
művészet olvasói számára írnak. De tévedés azt hinni, hogy a kritikának 
magának  is  különböző  fórumokon  egymástól  különböznie  kell.  Csak 
a kritika  előadásmódjában  szabad  különbségnek  lennie,  az  érdeklődés 
és az érthetőség változása szerint. Az értekezésben említett társadalom-
irányítás és a társadalmi  intézmények részére valamennyi műfajban írt 
kritika nyilvánvalóan érthető és nem vagyok meggyőződve arról, hogy 
„az építészet saját közegén” belül mutatkozó problémák feltárásának ez 
lenne-e a megfelelő fóruma. A kritika nem panasz. S a szakemberek és 
kívülállók körének szétválasztását nem szabad megerősíteni, inkább fel 
kell oldani. A televíziónak az építészeti kritikával kapcsolatos adásában 
elhangzott, hogy a nagyközönség számára érthetetlen a szaklapok épí-
tészeti  kritikája. Állítom,  hogy  ez  nem  igaz.  Sajnálatos,  hogy  a  társa-
dalomnak csak kis hányada olvassa a szaklapokat, de ha megkísérelné, 
bizonyára – éppen építészeti viszonylatban – örömét lelné abban a fel-
fedezésben, hogy megérti azok lényegét, mondanivalóját, megérti az ott 
megjelent kritikát. Nem a szaklapok építészeti kritikája érthetetlen, saj-
nos a szaklapok viszonylag olvasatlanok. Ezért is hírlik, hogy egyáltalán 
nincs építészeti kritika (ami viszont azért furcsa, mert gyakran azok hí-
resztelik, akik hivatásuknál fogva éppenséggel a szakmai lapokat forgat-
ják).  Itt  egyetértőleg  találkozom az  értekezésben említett  „hozzáértők 
szakmai  vakságával”. Mindennek  orvoslására  ismételten  rámutatnék  a 
már fentebb említett átfogó, komplex építészeti kritika szükségességére. 
Állításom  igazára  egyetlen érv még: Ha a  szakmai  lapok építészetkri-
tikája valóban érthetetlen volna mások számára, miért válogat belőlük 
többször is a „Látóhatár”? Építészeti kritikánk szakmai és nem szakmai 
műfajra bontásának igénye a társadalom kulturális szintjének lebecsülé-
se, vagy a kulturális szint emeléséről való lemondás.

  5. Valóban felelősségteljes az építészeti kritika műfaját művelni, hiszen ha 
a  kritikai  írás  fórumot  kap,  úgy  az  írója  néhány órai munkával  teheti 
tönkre kollégája több éves szorgalmas és ráadásul legtöbbnyire hasznos 
munkáját. Éppen itt rá kell mutatnom, hogy nagyon sokan a kritikát va-
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lamilyen ab ovo támadó élű, kipellengérező, lesújtó, bántó írásnak gon-
dolják, az értekezésnek is nagyon sok kitétele az ilyen beállítottságnak 
tudatalatti parázslásából fakadt.

  6. A tanulmányban felsoroltakhoz szeretném hozzáfűzni, hogy a kritika az 
előző pontban  felsorolt negatív hozzáállás mellőzése mellett  lehetőleg 
az  ironikus  hangvételt,  a  gúnyt  is  kerülje,  holott  ez  hatékony  fegyve-
re volna. S szeretném megjegyezni, hogy azért néhol túlságosan szűkre 
szabott a kritikus mozgásköre, a szerkezetválasztást igenis lehet és kell 
bírálni, a kivitelező ma már adott esetben éppen ennek alapján lesz kije-
lölhető. Méginkább bírálható az anyagválaszték és felhasználás. Éppen 
szerkezet és anyag képezik a kapcsot az építészkritikus által értett szer-
kezet és a mindenki által  látható építészeti megjelenés között, kritikus 
ennek  elemzéséről  le  nem mondhat,  különben  a  felszínnél mélyebbre 
hatolni nem tud.

  7. Végül  az  első  fejezet  végén  említett  új  értékrendekkel  kapcsolatban 
szerintem azt is kereken ki kell mondani, hogy adott esetben a kriti-
kusnak éppenséggel meg kell védenie egy alkotást vagy alkotói folya-
matot, esetleg irányzatot, szakmai vagy szélesebb bázisú véleménnyel 
szemben. Amihez nem kisebb felkészültség szükséges, mint a „táma-
dáshoz”,  annál  is  inkább, mert  a  laikus közvéleményalkotás gyakran 
olcsó  hangulatkeltésből  is  fakad.  Példa  volt  erre  a  ,,spenótház”-nak 
titulált irodaépület a budapesti Roosevelt téren, melynek elemzése so-
rán rá  lehetett és kellett  is mutatni arra, hogy még mindig a  legszín-
vonalasabb a téren emelt új alkotások közül, a Roosevelt tér városképi 
megjelenítése szempontjából.

II. Az értékrend problámáihoz

Vámossy Ferenc úgy fejezi be a kritika kérdéskörét, hogy „az általános társa-
dalmi értékrend az építészetben szükségszerűen minden mást megelőz”. En-
nek az értékrendnek alapjául az értekezés második felében igen értékes eszté-
tikai elméletet  fejt ki, mely Lukács György, Nicolai Hartmann, Fülep Lajos, 
sőt Thomas Mann és Hegel írásaira hivatkozva fűzi gondolatait. A nagy épí-
tészetfilozófusok közül  jóformán csak Venturit szólaltatja meg, kétségtelenül 
időszerű és a többiektől eltérően gyakorlati talapzatú elméletével. Az értékrend 
problémakörének felvázolásával Vámossy Ferenc nem kevesebbet nyújt, mint 
egy – joggal hiányolt és már említett – építészetesztétikai munka körvonala-
it  (nagyon célszerű  lenne őt kutatásaiban a  továbbiakban ennek  részletesebb 
kidolgozásával megbízni).  S  noha  itt,  ebben  az  értekezésben  ez  a  fejezet  az 
előzőnek alátámasztására szolgál,  ismét csak önállóan  is értékes. Tanúskodik 
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Vámossy Ferenc nagyon becsülendő széles műveltségéről, elmélyült filozófiai 
ismereteiről,  ragyogó  szakírói  képességeiről.  Ismét  csak  néhány megjegyzés, 
melyek az egészet kétségbevonni nem tudják és nem akarják
  8. Hartmann építészettel kapcsolatos elméleténél célszerű lett volna rámu-
tatni, hogy a mai építészeti gyakorlatban (úgy hiszem a világ különféle 
társadalmi berendezkedésű országaiban és területein  egyaránt – és saj-
nos túlságosan elhallgatva) „az előnyben részesítendő megoldási mód” 
alapjaiban gazdasági. De úgy hiszem, hogy mindenkor is az volt. Ha ez 
nem  lenne  így,  akkor az antik Róma kétmillió  lakost magába záró  la-
kóházai csakúgy másként festettek volna (hiszen fennmaradhattak vol-
na), mint ahogy másként mutatkoznának ma az óbudai lakótelep házai 
is.  Ugyancsak Hartmann  építészetfilozófiájának  rétegeihez  szeretném 
megjegyezni, hogy a 2. kategóriában felsorolt példák ugyan hatásosak, 
de aligha fognak különbözőséghez vezetni olyan időszakban, amikor va-
lóban egy internacionális stílus uralkodik.

  9. Az értékrend változásának egyik példájaként felhozott magasház-értéke-
lést azért nem érzem találónak, mert nagyon szűk még a szakmán belül 
is azok köre, akik a magasházat korunk jellemző építészeti vívmányának 
tartották, és ha annak hirdették, akkor is elsősorban telekgazdálkodási, 
tehát ismét csak gazdasági vonzatú okok miatt, s nem esztétikai előnyei 
miatt tették.

10. Az építészeti folytonosság tagadását szerintem nemcsak Venturi oldotta 
fel, a historizáló eklektika hidrafejének állandó felvetődése önmagában 
is tanúsítja – talán negatív módon – a kontinuitást. Tanúsította ezt már 
a szecesszió  hátterében megjelent  alkotásokkal,  a  két  világháború  kö-
zötti amerikai és ilyen ízű építészet beállítottságával, mondhatnám min-
denkor a nagy  ipari  forradalom jellemző szakaszainak és a historizáló 
művészet kedvelésének egybeesése. Venturi végül  is közvetve a poszt-
modernhez sorolt újabb archaizálás – úgy tűnik múló – divatjának egyik 
ajtónyitójává lett, ami nem változtat azon, hogy elismerem Vámossy Fe-
renc megállapítását, miszerint itt „mégis a gyakorlat embere szól elméleti 
problémákról”.

11. Nagyon fontosnak tartom, hogy Vámossy Ferenc „Az építészeti kultúra 
megújulása” c. fejezetben szól „a tudomány és művészet tevékenységbeli 
új egységéről”. Nagy korok jellemzőjének ezt az egységet már Giedion 
is megjelölte  (Space,  time  and  architecture),  s  a  historizálás  alapjának 
éppen e két alkotó jellemvonás egységének időközönként tapasztalható 
szétválasztását tartja. Biztos, hogy korunk technikai fejlettsége az építé-
szetben is a tudomány oldalának erősebb megjelenését követeli. Hogy ez 
szükségszerűen formai racionalizmussal jár, alapvető tévedés volt, mely 
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az építészeti értékrend változásait a mi életünkben – a 20. században – 
érdekes módon determinálta.

12. Külön hangsúllyal szeretnék rámutatni arra, hogy Vámossy Ferenc ér-
tekezésének  e második  részében,  annak  is  utolsó  fejezetében  végül  is 
bezáródik a kör, világossá és gyakorlatilag felhasználhatóvá válik az esz-
tétikai alapon kimunkált értékrend az építészeti kritika számára. E fe-
jezet  egyetlen bekezdése  tartalmazza mindazokat  az elemeket, melyek 
az építészeti forma világában jelentősek. Jelentősek annak számára, aki 
alkot és annak számára is, aki ír. Az értekezésben sokat idézett és taglalt 
Nicolai Hartmann Esztétikájának  első mondatait  szabad  legyen  ezzel 
kapcsolatban idéznem, anélkül, hogy az itt, általam kiemelt vonások je-
lentőségét magam kétségbe  vonnám. Hartmann  így:  „Esztétikát  nem 
annak írnak, aki alkotja a szépet, és nem is annak, aki szemléli, hanem 
kizárólag a gondolkodó számára, aki az előbbi kettő tevékenységében és 
magatartásában rejtélyes problémát lát. Aki elmerült a szép élvezetében, 
azt csak zavarja a gondolat, a művészt pedig kizökkenti és bosszantja.”

Dr. Vámossy Ferenc válasza 
az opponensi bírálatokra

Jó két évtizeddel ezelőtt, „Az emberélet útjának felén” – Babits szavait idézve 
– „egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam”; építészetelméleti kérdésekkel kezdtem 
foglalkozni, disszertációt készítve, amelyet végül mégsem nyújtottam be, „mi-
vel az igaz utat nem lelém”. Az azóta eltelt húsz év szellemi útkeresésének egyik 
állomása, terméke az az írás, amely (ismét Babits – a magyar Infernóról írott 
–  sorait  követve)  „több  évi,  inkább  gyönyörűséges, mint  fáradságos munka 
eredménye”, s amit most bírálóim – a kritika sajátos játékszabályait követve – 
sokoldalú, igényes és szigorú bírálat tárgyává tettek.
A formális  szabályok  szerint  véleményükkel  szemben  védekeznem  kell, 

holott valójában azt kellene inkább jellemezni, amiben egyetértünk (s ez – úgy 
érzem – munkám túlnyomó része); amiben tehát írásom az építészeti kritika 
általános és részkérdéseire vonatkozó érvényes törvényszerűségek feltárását, 
általánosítását, összegzését jelentheti. Ebben а megközelítésben az is világossá 
válna, hogy – mivel az elmúlt háromezer év folyamán, Arisztotelész Poétiká-
jától máig, az emberi szellemi tevékenység, talán a technika és természettudo-
mányok kivételével, jellegében keveset változott – írásom alig több az európai 
kultúra egyféle közhelygyűjteményénél, amelyben végül is kevés a „nóvum”, 
kevés a eredeti. Pedig – s ezt magam is vallom – a szellemi élet minden terü-
letén, így a művészetben és az építészetben is, a saját vélemény, a saját ered-
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mény és szellemiség, a sajátos önállóság a  tudomány művelésének  legfonto-
sabb feltétele. Az is tény azonban, hogy itt is csak olyan értelemben érvényes 
a „nóvum”, mint ahogyan azt Preisich Gábor – az átvétel és továbbfejlesztés 
egységéről beszélve – az emberi alkotás szükségszerű vonásaként kifejtette.
Az egyetemes vonásokon belüli egyediség, személyes vélemény, az egyéni 

álláspont vállalása szükségszerű követelmény és annak is alapja, hogy e téren 
a többoldalú megközelítés lehetőségét ne csak elfogadjuk, hanem tételezzük is. 
Épp a kritika területén szükségszerű ez, mivel itt a társadalmi gyakorlat egyik 
alkotó mozzanatáról, nézőpontjáról, a társadalmi folyamatok-jelenségek sajátos 
inverzéről van szó: a minden folyamat, minden jelenség elemzése során feltár-
ható ellentmondásokról: egyáltalán, a véleményalkotás lehetőségéről; az önálló, 
szubjektív állásfoglalás szükségszerűségéről, illetve, annak egyik – próbatételt 
jelentő – mozzanatáról.
Magától  értetődő  tehát  témánkban,  hogy  a  kritika  elméleti  kérdéseinek 

megközelítésében mindazok, akik e problémáról megalapozottan és elmélyül-
ten gondolkodnak, nem vallhatnak mindenben azonos tételeket, nem létezhet 
maradéktalan egység; szükségszerű – és gondolkodó emberi voltunkból követ-
kezik – az önálló megközelítés. 
A többoldalú megközelítés  elvét  elfogadva,  válaszomban nem  törekedhe-

tem arra, hogy opponenseim ellenérveit rendszerbe foglalva cáfoljam vagy vi-
tassam. Az elhangzott érvek nem csak azt bizonyítják, hogy bírálóim állítása-
imat részletekbe menően és alaposan átgondolták, így keresve megtámadható 
sarokpontjait - s ezért az elmélyült tanulmányozásért önmagában is köszönet 
illeti őket –, hanem azt is, hogy mindketten átfogó ismerői és művelői az építé-
szeti kritika problémakörének; olyanok, akik e téren is eredeti és jelentős tudo-
mányos életművel, mély elméleti érzékenységgel és tapasztalattal rendelkeznek. 
Úgy gondolom, felesleges ezért arra törekednem, hogy ellenérveik, ellenvetése-
ik, felmerülő kérdéseik mindegyikére részletes kifejtéssel válaszoljak, meggyő-
ző és a kritika említett személyes nézőpontjai következtében szükségszerűen 
egyéni érvekkel szemben másféle egyéni érvrendszert állítsak.
Válaszomban csak a legfontosabb ellenérvekre szeretnék néhány gondolat-

tal reagálni.
Ennek során kevésbé a különböző megközelítésből adódó eltérő nézőpon-

tok  ütköztetésére,  mint  inkább  az  egymás  nem  teljes  megértéséből  fakadó, 
vagyis nem szükségszerű eltérések felmutatására törekszem.
Dr. Preisich Gábor ellenvetéseit, hiányérzetét, másféle megközelítésre vo-

natkozó igényét tíz tételben foglalja össze.
Megállapításai jó részére nem lehet röviden válaszolni, hiszen legtöbb meg-

jegyzésével az építészeti kritika, és minden kapcsolódó elmélet leglényegesebb 
problémáira tapint. Ezekre az alapkérdésekre bírálóim és hallgatóim türelmé-
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vel való visszaélés nélkül aligha tudnék meggyőző és viszonylag teljes választ 
kifejteni. Magam mentségéül  csak  az  egész  –  így,  tizenegy  ív  terjedelemben 
is  vázlatosnak  tűnő,  sok  vonatkozásban  kifejtetlen  – munkámat  tudom  fel-
mutatni azzal, hogy egyes hiányok teljes értékű megválaszolása újabb, vaskos 
fejezetek megírását követelné. Itt és most azonban csak rövid, kiragadott gon-
dolatokkal védekezhetem.

Első megállapítás:

Kétféle  megközelítés  (elméleti  és  a  konkrét  kritikákat  elemző)  szükséges 
a problémakör feltárásához; e két aspektus egymást valóban kiegészíti, észre-
vételét elfogadom.

Második:

A teljes  körű  eszköztár  felvonultatása  csak  elvileg  helyes, maximalizmushoz 
vezet; a kritikának súlyoznia kell megállapításait. Ez szerintem is szükségsze-
rű; a belső megítélés azonban nem indulhat ki részszempontokból; az ítéletek 
alapja csak a mű teljes értéklemérése lehet.

Harmadik:

Kevésbé esik szó arról: kit vagy mit bírálunk; a művet, művek csoportját, a lét-
rehozott környezetet, irányzatot vagy alkotót.
A hiány rögzítése jogos; teljesítése fejezetnyi elemzést kívánna, ezért is ke-

rültem meg  a  kérdést. Az  általam  is  tisztelt Fülep Lajos  idézett  gondolatával 
azonban nem tudok egyetérteni: Marie Antoinette királyi manufaktúra által ké-
szített, Riesener-féle bútorai, a londoni Wallace-gyűjtemény egyes darabjai mind 
remekművek; mégis együttest  alkottak,  s  lehetett bennük – királyhoz méltón 
– élni. A „művészet: mindnyájunké” ruskini tétel alapján talán nemcsak a zárt 
műalkotás, hanem a  remekmű fogalmát  is újra kell  gondolnunk ahhoz, hogy 
ráébredjünk: az együttessé válásnak, a magas értékű emberi környezet kialakí-
tásának a műalkotás eddigi sajátosságaitól eltérő törvényszerűségei is lehetnek.

Negyedik:

Az építészeti irányzatok kritikája nélkülözhetetlen; a kritika maga az irányzatok 
küzdelmének egyik színtere.
Ez tény; mégis úgy gondolom, a mű által képviselt felfogás keretein belül 

kell bírálnunk azokat a jelenségeket, amelyek csak belülről, azonos felfogás ta-
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laján láthatók, érthetők és mérlegelhetők. A „sine ira et studio” elve nem csak 
a történelemre áll; a toleranciát az értékszemléletben is érvényesítenünk kell; 
„Nihil humani a me alienum puto”.
Az értékszint megítéléséhez szükséges elfogulatlanság azonban nem zárja 

ki,  sőt  feltételezi  az  ilyen vagy olyan értékek melletti  elfogultságot,  elkötele-
zettséget – az állásfoglalás személyes volta az érték objektív elismerését nem 
akadályozhatja;  ez  nemcsak  az  emberi  együttélés,  hanem  az  emberi  kultúra 
létezésének, sokszínűségének is alapfeltétele. 
Mindebből valóban az következik: „nehéz a bíráló dolga, aki arra törekszik, 

hogy saját megszokott, szubjektív értékítéletén túlemelkedve, a mű által képvi-
selt építészeti felfogás keretein belül keresse meg annak értékét.”
Szabad  legyen  az  ilyen mérlegelésre  egy más  területről  vett  felejthetetlen 

példát  említenem. Mintegy másfél  évtizeddel  ezelőtt  itt,  ebben az épületben 
Németh Lajos doktori értekezésének vitája folyt, a vita során a távollevő Fü-
lep Lajos opponensi véleményét olvasták fel. A mai napig megmaradt bennem 
a konklúzió lényege: „Németh Lajos értekezésének következtetéseivel nem ér-
tek egyet; művét azonban magasra értékelem és elfogadom”.
Az irányzatok kritikája, az értékrendek ütköztetése, az objektív érték krité-

riumai, a mű  irányzatoktól  függetlenül  fennálló értékei, ellentmondásai, hiá-
nyosságai mind olyan alapkérdések, amelynek részletes kifejtése külön-külön is 
igen jelentős szellemi erőfeszítést és időt igényelne. Egy olyan építészet esztéti-
ka megteremtése, amely mindezekre a kérdésekre átfogó választ ad, s amelyen 
az eddigiekben is már sokan és jelentősen munkálkodtak építészetelméletünk 
képviselői  közül,  számomra  is  vonzó kísérletet  jelent. Reményeimben mégis 
egyre  távolodó  lehetőségnek  érzem  e  feladatot;  talán  ez  is  oka  annak,  hogy 
védekezésem nem e tételek kifejtésére kívánom összpontosítani. Ez további – 
előttem és mások előtt is nyitva álló – kutatási feladat marad.

Ötödik:

Igaza van bírálómnak abban  is, hogy a komplexitás egyik vagy másik eleme 
adott esetben kiragadható; a komplexitás igényét – mint háttértudást –, a bírá-
ló véleményének viszonylag teljeskörű megalapozottságát azonban ilyenkor is 
szükségesnek hiszem. Más kérdés, hogy mindebből csak egyes elemek, részösz-
szefüggések tükröződnek egy bírálatban: a kiragadott kérdések mögött azon-
ban épp ez a szélesebb, biztos alapú megítélés nyújthat csak értékfedezetet.
„A kritikai megközelítés jellege, nézőpontjai” című fejezetben a művészeti 

jellegű,  az  építészeti  karakterű  és  a  társadalom  elvárásaival-igényeivel  szem-
besítő kritikai közelítésmódokat csak, mint  főtípusokat kívántam  jellemezni, 
általános jegyeket írva körül. Természetes, hogy ezzel nem tagadom az egyedi 
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megközelítés különbözőségének lehetőségét. Ez éppúgy következik a súlyozás 
jogából, lehetőségéből (minden mű személyes alapdöntéseiből: mit kell kihagy-
ni, mit kell bevenni), tehát a kritikus alkotói szabadságából, mint abból is, hogy 
milyen közegben, kik előtt hangzik el, kinek a számára íródik a kritika. Ennek 
a közegnek a fejlettsége, ízlése, szokásai, szakmai ismeretanyaga és számtalan 
más jellemzője nyilvánvalóan befolyásolja a kritika lehetőségeit, terjedelmét és 
mélységét, súlyozását, alapkérdéseit, vagyis mindazt, ami a megvalósult kriti-
kai bírálatot – elfogulatlanságával és elfogultságaival, érdekszempontjaival és 
ellentmondásaival együtt – végül is jellemzi.

Hatodik:

Igaza van abban is opponensemnek, hogy a tervbírálat és a megvalósult mű bí-
rálata szétválasztandó fogalmak, sőt, e két, különböző időpontban kibontható 
bírálat szempontrendszerét is külön kell választani. Tanulmányom végül is nem 
a tervezés folyamatába hivatalból beépülő tervbírálattal, hanem a sajtókritiká-
val, az írásos műbírálattal foglalkozik; a bírálat teljes rendszerén belül érinti csak 
a tervbírálatot, mint a későbbi műbírálat egyik akadályát, hátráltató tényezőjét, 
a  századfordulóhoz képest megváltozott helyzetre  irányítva a  figyelmet. Csak 
ebből a szempontból (a teljes bírálati rendszeren belül) az egyes lépcsők jelen-
tőségének átalakulása miatt jeleztem, hogy „témánk szempontjából kedvezőtlen 
hatású  rendszer”  a  belső  állami  tervbírálat  folyamata. Egyetértek mindazzal, 
amit ennek jelentőségéről, jellegéről Preisich Gábor elmond, hiszen ezt jórészt 
magam is kifejtem más helyeken. Ez azonban nem változtat azon a meggyő-
ződésemen,  hogy  a  belső  tervbírálat minél mélyebb,  sokoldalúbb,  alaposabb, 
annál inkább determinálja, állami, társadalmi szinten jóváhagyottá emeli a mű-
vet, s így az utólagos személyi jellegű bírálatot függő helyzetbe hozza; szellemi 
súlyát-értékét befolyásolja vagy csökkenti. A bírálatot követő jóváhagyás alapján 
megépülő mű ugyanis fokozottan intézményi hátterűvé válik, a további bírálat 
így már  intézményt, vállalatot sért, és többnyire az  intézményi háttér veri azt 
vissza. A belső bírálat vállalaton belüli, sőt, a szakmai közeg fejlődésében be-
töltött szerepe ettől függetlenül megítélésem szerint is nélkülözhetetlen és po-
zitív; a legjobb és legszükségesebb vívmányoknak, például a gyógyszereknek is 
lehetnek – sőt bizonyos, hogy vannak – káros mellékhatásai, következményei is.

Hetedik:

Igaz és meggyőző érvekkel figyelmeztet Preisich Gábor arra, hogy csak a (kész) 
mű bírálata teszi lehetővé a komplex értékelést; meglepőnek érzi azonban azt 
a megállapítást, hogy „a megépített (gyakran időben megkésett) mű esetében 
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már kevésbé igényli maga az alkotó (és a szakmai közvélemény is) az utólagos 
kritikát”. Érvelésem alátámasztására hivatkozhatnék konkrét példákra; és nem 
feltétlenül a Skála Metro áruházra, ahol a tervező – bár fiatalember volt – saj-
nos, meg sem érte a közel tízéves folyamatot, egy évtizeddel előbbi építészeti 
karakter azóta világszerte megkérdőjelezett formavilágának elkésett megvaló-
sulását. Hadd hivatkozzam inkább az irodalom példájára, ahol hasonló módon 
merül fel a mű és kritika fáziseltolódásának, és mindkettő megkésésének prob-
lémája.  „Magyar  könyvről  harminc  esztendeje nem  jelent meg  azon  a héten 
bírálat, amikor az a könyvesboltokba került. A kritika lemaradása a könyvről 
annyi,  amennyi  a  könyvé  a megírás  dátumától.  így  válik  irodalomtörténetté 
minden kritika – fél évtizedes késéssel reagál az írói gondolatra” – írja Ungvári 
Tamás legutóbbi írásában (Az eltűnt pecsét. Töredékek a kritikáról. Élet és Iroda-
lom 1984/47., november 23..
Ami az irodalomban, ebben az oly’ gyorsan reagáló műfajban igaz, nyilván-

valóan igaz építészetünkben is, ahol a tervezői gondolatok aktualitása gyakran 
rég elszáll, mire egy porosodó dokumentáció hosszú idő után megvalósul. Az 
épület átfutási ideje közismerten lassú, és lassú a kritikák folyóiratbeli átfutása 
is. Mindez  gyakran  valóban megkérdőjelezi  a műkritika  hatását  az  alkotóra, 
hiszen a mű mögöttes rétegét képező szellemi mozgás egyébként is gyorsabb 
folyamat, mint a megépülésé.

Nyolcadik:

Vitába száll Preisich Gábor azzal a megállapításommal, hogy „megfelelő bírá-
latot csak jelentős, értékes műről lehet mondani”. Hozzáteszi a sajnos mélyen 
igaz megállapítást: „Ha csak kiváló művek elemzését tekintenénk az építészeti 
kritika feladatának, ennek – építészetünk mai helyzetében – vajmi kevés lehe-
tősége lenne”.
Nem tagadom, hogy a használat oldaláról, az ízlésnevelésben, vagy az átlag 

emelésére  törekedve  is  szerepe  van  az  építészeti  kritikának,  illetve  – meg-
ítélésem szerint –  inkább az építészeti kultúrának; az  ilyen  írások többnyire 
nem a műbírálat kereteibe, hanem az építészeti kultúra terjesztésének prog-
ramjára  tartoznak. Magam  is  tudom,  hogy  e  kettő  szoros  kapcsolatban  áll, 
a  tanítás  azonban mégis  csak  részben kritika. Thomas Mann  írja  a Doktor 
Faustusban: „A tanár mindig a tanítvány lelkiismeretét személyesíti meg, iga-
zolja kétségeit, megindokolja elégedetlenségét, serkenti  javító buzgalmát”. E 
javító buzgalom a kritika jelenlétét követeli meg, de talán nem teljesen abban 
a szerepkörben és  jelleggel, mint amit az eddigiekben érintettünk. E szerep 
más, eltérő voltát is hangsúlyozva tisztelettel értek mégis egyet Preisich Gábor 
személyes véleményével, amelyet a magaménál sokkal szélesebb – több, mint 
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ötven évnyi – az építészeti kultúra terjesztése érdekeit szolgáló aktív szerep-
vállalás, kiterjedt kritikai, szakírói, tudományos és népszerűsítő tevékenység 
is alátámaszt sajátos érvként.

Kilencedik:

Utoljára említi bírálóm – ez az előző kérdéshez is kapcsolódik – a nem szak-
sajtó  értékelését,  vagy  talán  leértékelését munkámban. Ez  a  szerep  azonban 
nemcsak nem becsülhető le (ha ez olvasható ki írásomból, úgy valóban hibáz-
tam e téren), hanem nagyon is jelentős; nem csak az építészeti kritika terüle-
tén, hanem az építészeti kultúra egészében is. írásomban azonban talán máshol 
van a hangsúly; hadd idézzem ezért az említett mondatot, saját olvasatomban. 
A nem szaksajtó képviselőiről szólva, állapítom meg:
„Megítélésünk szerint (…) olyan követelményrendszert, mint amit a szak-

sajtó építészkritikusaival szemben támasztanunk kell, a nem szaksajtó képvi-
selőivel  szemben nem  is  támaszthatunk. Munkaterületükön nem  is  ez  a  fel-
adatuk: az építészet népszerűsítése, a tájékoztatás, a közvetítés tevékenységük 
lényege, és nem a saját közeg, a szakmai szemlélet elmélyítése, művelése.” Csak 
ennyit állítottam, nem többet, hiszen magam is tudom, hogy a sajtó többnyire 
nem építész munkatársai értékes szövetségeseink az építészeti kultúra terjesz-
tésében-fejlesztésében. Tény  az  is,  hogy  az  általam  lukácsi  értelemben  emlí-
tett „szakmai-közeg” sem idealizálható; egyre nagyobb tehertétellel érzékelem, 
hogy valóban létezik „a valóságos igényektől sok vonatkozásban elidegenedett 
szakmai szemlélet” is; ebben az sem vigasz, hogy sajátos ellentételként – remél-
hetőleg csak elvétve – létezik még ma is a szakmai vélemények semmibe vétele, 
elutasítása, félreállítása, lebecsülése is.
Közösen kell  tennünk azért, hogy korunk e kétféle, kialakult  ellentmon-

dását mielőbb  levetkőzhessük – társadalmunk és az építészet közös ügyének 
javítása érdekében.

Tizedik:

A bírálat talán legfontosabb tétele a „nóvum”-ról, a mű új voltának követelmé-
nyéről vallott, a realitásokkal számot vető opponensi álláspont. Miközben fel-
idézi a túlzott egyénieskedés veszélyét – és ebben is egyet kell értenünk – a szín-
vonalas megoldást, a jó megoldások átvételét, továbbfejlesztését, „a feladatok 
eltérő voltából, helyzetéből, a tervező egyéniségéből keletkező megoldást” te-
kinti legfőbb értékforrásnak, nóvumnak. Úgy gondolom, ez a megfogalmazás 
nem áll távol az írásomban kifejtettektől. Héra Zoltán gondolatsorát idéztem 
„Az igazán új mű mindig új minőségű probléma is. Olyan szerkezetű, hogy az 
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éppen meglévő fogalomrendszerek segítségével – csupán azokéval – a miben-
létét  lehetetlen fölfogni…”, s ehhez fűzöm: „Nem akarom azt állítani, hogy 
minden műnek a mű teljes értelmében újnak kell lennie, gondolati értékeiben 
addig nem voltnak (…), az értékelhető, s így kritikára váró művekben azonban 
mindezek csíráinak valamilyen szinten jelen kell lennie; a rutinszerű alkotáson 
túl a műnek, a megoldott feladatnak a szakmai kvalitás felismerhető és így ki-
mutatható jegyeivel kell rendelkeznie, a saját közeg talajáról végül is bírálható-
nak, bírálatállónak kell lennie.” A megfogalmazásaink közötti ellentét gyökere 
valószínűleg azonos az előbbi pontnál, a „csak értékes műről mondható bírá-
lat”-nál említettekkel; én is szeretnék azonban hinni egy olyan hazai építészeti 
környezet  létrejöttének  lehetőségében, amelyet valóban építészeti gondolatok 
alapján hoznak létre, s amely sokoldalú építészeti értékekkel rendelkezik.
A „nóvum” problémája azonban – és e ténnyel szembe kell néznünk – ma 

mér rég túlhaladta a műalkotás, a formaképzés kereteit; az újdonság, а „nóvum”, 
mint minden emberi mű, gazdaság, technika, sőt, életforma, morál és tevékeny-
ség ma  legfőbbnek  vallott  értékforrása  –  a  haladás  hajtóereje  –  napjainkban 
mégis, mintha megkérdőjeleződne. Úgy  tűnik, hogy korunk értékválságának, 
hitevesztésének,  erkölcsi-emberi  devalvációjának  egyik  motívuma  ragadható 
meg az újdonság öncélú hajszolásában, a maradandó értékek félretolásában, az 
egyoldalú értéktudat ellentmondásaiban. A modernizáció, az egész társadalmi 
megújulás értékrendjét kellene vizsgálat alá venni itt – a művészetelméletben, 
tudományelméletben, gazdaságban, életformában — az egész újkori gondolko-
dást Bacontól máig, hogy újra gondolhassuk az emberi értékek világát; mindazt, 
amiért élni, cselekedni, építeni vagy tudományt művelni érdemes. 
Korunk – a „nóvum” követelményét vallva – végül is az individuális for-

maképzés önmaga által teremtett eszményét, lehetőségét adta fel; leegyszerű-
sítésekkel, monotóniával, puszta addícióval válaszol  a  lehetőségek kihívására 
a társadalom igényeinek megoldásában.
A „nóvum”  tehát  alig  lehetséges korunkban; de  egyáltalán, mint  legfőbb 

értékforrás:  igaz-e? Vég nélküli hajszolása tarthatatlan helyzetet teremtett; ez 
azonban valóban azt jelentené, hogy az alkotóerő megújulása, mint értékforrás 
csupán téves feltételezés, hamis vagy többé nem igaz? Azt is tudjuk: „Nihil est 
in intellectu, quod non fuerit in sensu” – minden érzékeinken keresztül került 
tudatunkba, végső soron tehát tükröződés; vagyis nem új. De a művészi alko-
tás – és a terv – mégis mindig új. Enélkül nincs művészet, nincs alkotás, nincs 
tervezés, nincs design; de építészet és városépítészet sincs.
A műszakilag tökéletes megoldás – és ne vizsgáljuk most, hogy ebben van-e 

nóvum – még nem a tökéletes megoldás, ha hiányzik belőle az emberi képessé-
gek bontakozó világa; az emberi tehetségből – és csakis abból fakadó új, mint 
többlet erőforrás. Az értékteremtés az építészet műfaji sajátossága, lehetősége, 
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lényege; csak az így keletkező érték, a tehetség erejéből létrejövő többlet, az új 
érték, a „nóvum” lehet az a tényező, amely a nőtt város szellemi erejével szem-
ben  (a  benne megtestesülő  sokféle  gondolattal,  szellemi  értékkel,  „nóvum”-
mal szemben) az új város, mint környezet értékforrása, az építészet és tárgy-
kultúra  közös  értékforrása,  szellemi  eredménye,  ember  voltunk  bizonyítéka, 
fejlődésének alanya lehet. Hogy az építészetről, korunk építészetéről, a nóvum 
értékeit felmutató építészetről is joggal mondhassuk Lukáccsal: „az építészet – 
a művészet – az emberi nem öntudata és emlékezete”.
Elmerülve Preisich Gábor  elgondolkodtató oppozíciója  által  kiváltott  ér-

velésembe  kell  rádöbbennem,  hogy  másik  opponensem,  Kubinszky  Mihály 
ellenvetéseire  is  válaszolnom  kell,  hiszen  az  ő  12  pontban megfogalmazott 
véleménye ugyanolyan  súlyos  érvrendszert  tartalmaz, mint Preisich Gáboré. 
Mégis, úgy gondolom, hogy jó néhány kifejtésben, amelyben Preisich Gábor-
nak válaszoltam,  talán Kubinszky Mihály  ellenvetéseiből  is  valamit  feloldot-
tam. Megkísérlem tehát, hogy – rövidítve mondandóim – csak a legfontosabb, 
elméleti súlyú kérdésekben törekedjem válaszadásra.
1.  Kubinszky Mihály opponensi véleménye első pontja leszögezi, hogy az 
építészeti kritika nemzetközi tanulságait nem lehet egy részletes vizsgálat 
során elhanyagolni; továbbá, hogy nálunk elsősorban a közérdeklődésre 
számot tartó, olvasmányos kritika hiányzik. Mindkét megállapítása igaz; 
az egyik tényező vizsgálatára, a másik megteremtésére nem egy, hanem 
több alkotó építészi életet lehetne szánni. Az utóbbi, ezen túlmenően, 
még az építészeti kultúra  terjesztésének  is egyik alapkérdése. A példa-
képet kétségkívül kereshetjük  a nemzetközi  sajtóban  is; megteremteni 
azonban a gyakorlatot mindenképpen nekünk kell; ez egyik feladatunk 
a sok közül.

2.  Egyén áll  szemben kollektívával;  a  konfliktushelyzet  szerintem abban 
rejlik,  hogy  egyén  kerül  szembe  intézménnyel,  vagy  „hivatalos”  véle-
ménnyel; az ebből eredő nehézségeket már kifejtettem. Nem attól félek 
tehát, hogy а kritikus nem áll a társadalom ellenőrzése alatt, hanem attól, 
hogy korunkban még intézményi rendszerünk nem áll kellő mértékben 
а szocialista demokratizmus ellenőrzése alatt. A konfliktus szerintem az 
egyén oldaláról érzékelhető.

3.  Nem azokkal az épületekkel van baj, amelyeket kritizálunk; Gropiuson 
keresztül Kubinszky Mihálynak mélységesen igaza van. E kérdésben is 
egyetértünk;  véleményemet Preisich Gábor bírálatára  válaszolva  –  re-
mélhetőleg elfogadható formában – már kifejtettem.

4.  Tévedés azt hinni, hogy a kritikának a különböző fórumokon egymás-
tól különböznie kell; valóban így van. A fórumokhoz való alkalmazko-
dás, és a „súlyozás” problémájáról véleményem Preisich Gábor részére 
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adott válaszomban – úgy gondolom – megindokoltam. Tény az is, hogy 
a szaklapok olvasatlanok; mégis, meggyőződésem, hogy ha nem is más 
igénnyel és másféle meggyőződéssel, de eltérő részletezéssel, többé-ke-
vésbé másképp kell a szűk szakmai kör számára írni, mint ha a nagykö-
zönségnek – és ezen belül is valamely rétegnek – szánjuk véleményün-
ket. Lebecsülni, természetesen a legalacsonyabb műveltségű társadalmi 
réteget sem szabad; minden rétegnek van olyan ismeretvilága, amelyben 
ő van otthon.

5.  A kritika valóban felelősségteljes; végül is bírálat: a személyi (társadalmi, 
intézményi)  érzékenység  pedig  végtelenül  sokhúrú. Tanulmányomban 
erre kívántam a figyelmet felhívni, mint a közös szakmán belüli gátló 
körülmények egyikére.

6.  Az ironikus hangvétel, a gúny számomra sem az építészeti kritika esz-
köze; az anyag és szerkezetválasztás lehetőségeinek taglalása ma mégis 
könnyen ironikus hangnembe torkollhat, s ezt én is szeretném elkerülni. 
A szerkezetválasztás  bírálata  természetesen magától  értetődő  része  az 
építészeti megközelítés elemzésének – ha az a tervező szabad döntésének 
eredménye. Ma már itt sem csak a hiánygazdálkodás, vagy a kivitelezői 
preferencia jelenti a gátakat; inkább technikai szemléletünk ellentmon-
dásai, egysíkúsága, egy eluralkodó, gyakran szűk látókörű technicizmus.

7.  A védelemnyújtás, a kiállás egy mű mellett a kritika  természetes  lehe-
tősége,  sőt,  adott  esetben kötelessége  is. Ez  azonban nehéz,  sok buk-
tatóval járó feladat, mint ahogyan a megítélés is az; példa rá az említett 
Roosevelt téri irodaház, amelyben opponenseim véleménye is ellentétes; 
mégis, mindkét megítélés mellett szólnak érvek – és természetesen – el-
lenérvek.

8.  A gazdasági  determináció  –  én  is  úgy  hiszem – minden  korban  szük-
ségszerű. Abban is hiszek azonban, hogy nem a költségszinttől függ az 
építészeti  érték,  vagy  legalábbis  csak  egyes  vonatkozásokban;  például 
a használat,  a  tartósság,  időtállóság,  technológiai  kor-  és  szakszerűség 
kérdéseiben. A Hartmann-féle rétegelmélet ezeknél mélyebb síkokat, az 
építészet  alkotás-voltának  kérdéseit,  az  emberi  érzék-értelem  jelenlévő 
(vagy  jelen nem lévő)  jegyeit érinti. Kubinszky Mihály különbözőségre 
vonatkozó  utalásával  természetesen  egyetértek;  azzal  a  megjegyzéssel, 
hogy  a  technicizálódással  terjedő  „internacionális”  (szerintem  inkább 
technicista)  stílus  is  igen bonyolult,  ellentmondásos,  divatáramlatokkal 
és számtalan változattal rendelkező heterogén képződmény; mint ilyen, 
mégis jellemző korunk átmeneti (és heterogén) társadalmi állapotaira; ma 
már átfogó formai jellemzőit is egyre világosabban lehet megfogalmazni.
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9.  A magasház-eszmében ellent kell mondanom Kubinszky Mihály érve-
lésének; hiszen a magasház – Le Corbusier és Mies van der Rohe álma, 
és folytathatnám a sort Philip Johnson, Murphy és Helmut Jahn, vagy 
építészetünk  jó  néhány más  kimagasló  személyiségét  említve  –, mint 
jelenség világszerte  jelen van, építészetünk kikerülhetetlen  ténye, még 
akkor is, ha napjainkban felerősödtek az ellenhangok. (Elég itt a jól is-
mert Machu Picchu chartát megemlíteni.) Az ellentétekbe forduló szem-
léletváltásra kívántam példaként hozni a Jeszenyin-i – József Attila-i el-
lentétes értékelés újra-átfordulását,  illetve a megvalósult vívmányokkal 
kapcsolatos – szükségszerű – emberi ellenérzéseket. Az a tény, hogy az 
ok elsősorban gazdasági, nem változtat a  jelenség  lényegén; az emberi 
tevékenység gazdasági meghatározottságát egy bizonyos szerzőpár már 
a 19. században eléggé jól megvilágította.

10. Az építészet történelme is a folytonosság és megszakítottság sajátos egy-
ségében mozog  előre;  az  ellentmondás  tisztázáshoz  segít, majd  újabb 
ellentmondáshoz  vezet.  A most  felerősödő  „kontinuitás-tudat”  az  én 
megítélésem szerint e történelmi emelkedés-süllyedés, lépésváltás átme-
neti, de szükségszerű jelensége; az itt jelentkező ellentmondások elem-
zése azonban, úgy hiszem, túlmutatna témánkon.

11. A tudomány és művészet sokat emlegetett új egységét – épp ezen a he-
lyen, Aknai Tamás művészettörténeti disszertációjának opponenseként, 
három  évvel  ezelőtt  –  magam  is  megkíséreltem  bővebben  elemezni; 
a valóság azonban inkább az egység hiányára figyelmeztet korunkban. 
Példaként a szintén e teremben zajló 1982. évi, az MTA Településtudo-
mányi Bizottság  által  rendezett Városépítészeti Konferenciát  is  említ-
hetném, amely megkísérelt e problémával szembenézni. Jó lenne tehát 
– szavak helyett – valami kis eredményt látni mindebből; legalább, pél-
dául, az építészképzésünkben, műegyetemi oktatásunkban.

12. Meg  kell  köszönnöm  opponensemnek,  hogy  bírálatában  –  végigjárva 
tanulmányom gondolati útját – nemcsak segíti megállapításaival a lénye-
ges csomópontok feltárását, hanem eljut ő is – mint elméleti kérdésekkel 
foglalkozó építész és mint gyakorló kritikus – a legfontosabb kérdésig: 
miért cselekszik, aki alkot, és miért, aki ír. Hartmann kérdését teszi fel: 
Kinek írunk esztétikát? Kinek írunk tehát kritikát, és miért?

Válaszolni nem Hartmann szavaival szeretnék; Berkes Erzsébet közelmúlt-
ban megjelent  keserű  sorait  idézem. Ha  igazak  is,  ezek  is  csak  a hajtóerőről 
árulkodnak, de nem adnak végső választ. ő így vall „Kinek ír a kritikus” című, 
az Élet és Irodalom már említett legfrissebb számában vezércikként megjelenő, 
tehát az irodalmi kritikusok közhangulatát kifejező írása utolsó soraiban:
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„A művészetek  kapcsán  lehetséges  eszmények  felmutatása  devalválódott: 
az a készség, hogy elvont dolgok individuális befogadásakor olyan minőségeket 
sajátítsunk el, amelyek nyilvános értelmezésekor személyiségünk, eszményeink 
közösségét árnyalatosan megvallhatnánk (…) A kritikus most szárnyaszegetten 
gubbaszt, s úgy találja, hogy nyilvános beszédje légtér nélküli repesés. Magán-
mutatvány, amiről tudja, hogy legjobb esetben is csak morálisan honorálható. 
Értéke csak akkor van, ha üzenetet közvetíthet levélíró, postamester és címzett 
között.” És felteszi a rezignált, kissé elfogult kérdést: „Mert ugyan kivel leve-
lezzen a kritikus, ha a szerző ismeretlen hieroglifeket alkalmaz, a postamester 
üzenetcsonkító nagyollót, a címzett pedig behunyt szemű siket?”
Végül is, számomra is ez marad az utolsó, az építészet, építészetelmélet vagy 

építészetkritika területén is jelen levő, s a legnehezebben megválaszolható kér-
dés: kinek írjon, és minek írjon a kritikus, az elméleti író?
Talán, hogy a nagy, sötétlő erdőből, ebből a sajátos „magyar Infernó”-ból 

– egymást segítve-támogatva, együtt, önmagunk hitére és az önmagára talált 
közösség erejére is támaszkodva – az igaz utat meglelve – valahára kijussunk?
Vagy azért csupán, mert ez a munka nem fáradság,  inkább gyönyörűség? 

A Tisztelt Bizottságra és Opponenseimre bízom, hogy válaszaimat (és a végső 
kérdésekre bennük rejlő választás tényét) mérlegeljék.st, 1997
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Előszó helyett

Ebben a tanulmányban a magyar építészeti és technikai kultúra összefüggéseit 
szeretnénk néhány kiemelkedő értékű épület, műemlék vagy egyszerűbb épít-
mény példáján bemutatni. Az építészet történetéről, technikai fejlődéséről csak 
vázlatot nyújthatunk, hiszen az építőtechnika, az építőszervezetek és a munka-
műveletek fejlődése, a mesterségek és művek teljessége, az építéstechnika min-
den ágát felölelő rendszeres kifejtés terjedelmes enciklopédiát, s nem néhány 
oldalt kíván. Arra törekszünk, hogy több olyan élményt jelentő, s ezért érték-
ként számon tartott műemlékről mondjuk el benyomásainkat, amelyek alkaln-
masak arra, hogy a technikatörténet építészeti vonatkozásairól – az építéstechy-
nikáról, az általa is befolyásolt építészeti koncepcióról és az építőanyagokban 
megvalósított  formáról,  vagyis magáról  az  „építészetről”, mint  értékteremtő 
művészetről – szót ejtsünk.
A szövegben a normál szedésű rész arról  informál, hogy építészetünkben 

s annak  fejlődésében miért  fontos  és  jellemző  a mű;  illetve mi  az  a  techni-
kai jelleg és új érték, amiért jelentős maga a korszak és a korabeli művek sora 
a hazai  technika  történetében.  A kiemelt részek  az  építéstörténeti  tényeket, 
adatokat, összefüggéseket foglalják össze, jellemzik a felépítésbeli rendszert és 
segítik  annak  értelmezését,  megismertetnek  a  szakirodalommal  összegezést 
nyújtva a mű helyszíni tanulmányozásához.
Azt szeretnénk elérni, hogy az olvasó érdeklődő várakozással forduljon az 

építészet  és  hazánk műemlékei  felé. Az  építészeti  tér megrendítő hatását  ha-
zánk néhány különös szépségű műemlékénél is át lehet élni: az utazást, a meg-
ismerést,  az élménykeresést  itthon kell kezdeni. E művek értékeinek birtoká-
ban,  az  emberi  alkotás,  a művészet  és  technika  iránt  nyitottan  (a  görög  szó, 
a  „tekhné”  művészetet  és  mesterséget  egyaránt  jelent,  s  ezt  az  egységet  az 
építészet ma  is  lényegének vallja),  kiművelten érdemes a világ  távolibb  részét 
megismerni. Hiszünk abban, hogy építészetünk sajátos értékű élményt nyújthat 
a technikatörténeti érdeklődés kielégítésén túl is.

Építészet és technikai kultúra Magyarországon

Az építészet és a kor technikai kultúrája az emberi teremtőerő egy tőről faka-
dó, mégis  különböző megnyilvánulásai. Miközben  az  építészet  a  társadalom 
és a kor tükre, az épített környezet önmaga is a technika része, s egyúttal elő-
ző  technikai  műveletek,  munkafolyamatok  fejlettségi  szintjének  eredménye. 
Életformát és életminőséget meghatározó otthont nyújt az ember számára, de 
a technikai folyamatok és eszközök jó részének is védelmet jelent a természeti 
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hatások ellen. A történelem folyamán a kézműves kultúra világában nem vált 
olyan mértékben külön az építészet és a technika, mint napjainkban. A telepü-
lés építményei és épületei voltak hosszú ideig a legértékesebb, sok erőfeszítést 
követelő technikai eredmények az izomerő és természeti erőforrások közvet-
len felhasználásán alapuló munkakultúra évezredei  folyamán. A technika, az 
ember és a természet közé ékelődő, egyre dinamikusabban fejlődő eszköz- és 
műveletrendszer más területei az ipari forradalmak elmúlt évszázadai alatt ke-
rültek túlsúlyba. Az egyetemessé váló technikai kultúra a településtől a terme-
lőfolyamatokig, a  lakás nyújtotta kényelmi formáktól a közlekedésig és kom-
munikációs folyamatokig mindent áthatva vezet át napjainkban az információs 
forradalom mesterséges környezetet alkotó világába.
Az építészet – roppant változásai ellenére – kissé lemaradva követi a 20. száp-

zad felgyorsuló folyamataiban különös dinamikát tanúsító technikai haladást. 
A kőbalta,  a  fémek vagy  a kerék használata,  a  könyvnyomtatás még egy-egy 
olyan korszak alapja lehetett, amelyben az építészeti kultúra technikai  jellege 
sokrétűen átszövődött az emberi élet szellemi és érzelmi jegyeivel. Formakultú-
rává és formarenddé alakulhatott lassú fejlődése során: a korra, helyre, építő em-
berre és szokásaira, képzeteire jellemző stílussá tisztulhatott. Az építészet ezzel 
stílusfolyamatokat érlelő, a technikát teljes emberi világgá alakító, mesterséget, 
tudományt, művességet, és ezekkel emberi, magatartást is formáló művészeti 
ággá érett. A technika változásaival ma új művészeti formák és műfajok vannak 
születőben, amelyek az egyre szélesebb értelemben mesterségessé váló környe-
zetet majd másképpen humanizálják. Az építészetnek erről az összetett – em-
beri szándékokat, érzelmeket is kifejező, sajátosan kiérett – jellegéről akkor sem 
mondhatunk le, ha teljes kényelmet nyújtó „intelligens” házainkban gombnyoe-
másra működnek a függönyök és napvédő redőnyök, mágneskártyával nyílnak 
fel  az  ajtók,  és  napkollektorok  biztosítják  a  működéshez  és  hőkomforthoz 
szükséges energiát. Ilyen általánosabb értelemben beszélünk a következőkben 
építőtechnikáról – vagy építészeti kultúráról –, az építészet technikai hátteréú-
be a technika teljességét és az embert is beleértve: a tervezők, építők tudását, 
alkotószándékát és módszereit illetve a használók, befogadók kultúráját a kul-
túra által szabályozott életformát és használatmódot, értékőrzést is e fogalom-
ba értve. Az építéstechnika fogalmát viszont szűkebben, az építés mestersége, 
eszközrendszere,  a  technológia  és  tudomány  összefoglalásaként  értelmezzük 
tanulmányunkban.
Az említettek miatt is tanulságos a technikai haladást az építészet történeti 

változásaival összevetni. Hiszen az építészet minden vonatkozásban a techni-
kához, annak területeihez kötődik. Az eszközök és munkafolyamatok fejlődé-
se, a munkaszervezetek és intézmények, a munkamegosztás vagy a mesterségek 
kiérése és változása, az emberi környezet mesterséges elemeinek gyarapodása 
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(gondoljunk csak a vízszabályozó folyammenti kultúrák és a városforradalom 
összefüggéseire; a 20. századi földi és légiközlekedés, energiaátalakítás és szálé-
lítás  földfelszínt  átalakító kedvező és kedvezőtlen  jelenségére; vagy a  túlipa-
rosodás,  kemizálás  és  természetrombolás  következményeként  kikényszerülő 
környezetvédelemre) minden mozzanatában hat,  jelen  van,  tükröződik  vagy 
lecsapódik az építészetben, a települések világában, vagy a 20. századi demoó-
gráfiai  robbanás  által  is  felgyorsított  urbanizációs  folyamatokban. Az  infor-
mációs forradalom megszüntette a gondolatátvitel korlátait, globális méretűvé 
tette  a  társadalmi,  gazdasági,  politikai  és migrációs  folyamatokat. Miközben 
beszűkült a föld felszíne és gyorsuló tempóban bomlanak le a térbeli válasz-
falak, a Föld jó részén szinte reménytelenül alacsony színvonalú a lakókörnye-
zet. A nagyvárosok zsúfolt nyomornegyedeinek problémái tudatosítják az éles 
ellentmondást a technikai lehetőségek szintje és a környezet valósága között. 
Alapkérdés: fenntartható-e a fejlődés az emberiség túlnyomó többsége számá-
ra, lehetséges-e még a jólét?
A technikai  változássor,  amelynek  eredményeként  három  évszázad  alatt 

hússzorosára növekedett a Föld lakossága és teljesen átalakult az emberi élet-
forma,  nemcsak  új  értékeket  teremt,  hanem  súlyos  emberi  válság  forrása  is. 
A modernizációt megelőző kultúrák mintegy tízezer esztendeje természetesen 
rövid  idő az emberré válás másfél-kétmillió éves folyamatában, és még rövi-
debb, sőt reménytelenül rövidnek tűnik a kultúra és az ember teljes átformáló-
dását eredményező modernizáció időszaka: az iparosodást és posztindusztriá-
lis korszakot, majd az információs forradalmat felölelő néhány évszázad.
Ha  az  építészetet  visszafelé  követjük  ezen  az  úton,  1930-ban  hazánkban 

a  lakások  száma a mainak  fele,  alig  több, mint kétmillió,  -%98a pedig  földi-
szintes. A másfél millió lakóház kétharmada vályog vagy vert falú, egy részük 
– bár többnyire átépítve – még ma is áll. Az 1848–49-es szabadságharc idején 
a mintegy harmincezer lakosú Pestre Széchenyi szavaival még a „por és sár” 
jellemző. Visszatekintve a honfoglalás időszaka végtelen távolinak tűnik. Egy 
levelében Csonka Pál professzor, a hazai építészmérnök generációk legkiemel-
kedőbb nevelője mégis így írt: „Kilencven évemmel a magyar történelem közel 
egy tizedét átéltem”. Vagyis a történeti távlat viszonylagos: rövid idő, 12 hosszú 
életű ember egymáshoz kapcsolódó életideje csak az, amit magyar történelem-
nek nevezünk.
E  tizenegy  évszázad  jellemző példáin  keresztül  szeretnénk  a  technika  és 

építészet összeforrt kapcsolatát bemutatni. Mivel a haza földje azonban jóval 
régebbi  korokról  is  rejt  emlékeket,  a magyar  építészet  technikai  színvonalát 
reprezentáló  művek  és  műemlékek  bemutatása  előtt  a  megelőző  évezredek 
technikai változásait sem lehet említetlenül hagyni. A történelem fordulatai so-
rán a technikai kultúra itt is többször magas szintre emelkedett, hogy azután 
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újra és újra, hosszú évszázadokra alázuhanjon. Bár maga a technika is formálja 
a történelmet, a hazánk földjén élő népek váltakozása, története és kultúrája is 
meghatározza, alakítja a korszak technikai eszközeit, színvonalát. Az egymást 
váltó kultúrák történetében a visszahullás is gyakori; a technikai haladás nem 
folyamatos,  csak  nagyobb  távlatokban  és  korunk  felgyorsult  folyamataiban 
nyilvánul meg egyértelműen.

I. Építészeti kultúra a honfoglalás előtt

Őskor

Aligha kezdhetnénk méltóbb példával e technikatörténeti áttekintést, mint egy 
kétezer éves vértesi kőbalta bemutatásával, amellyel évtizedek óta építészetel-
méleti vagy kortárs építészetről szóló egyetemi előadásaimat bevezetem. Gyak-
ran egy hasonló súlyú és méretű, bronz és krómacél részekből álló svéd golyós-
csapágy is körbejár, hogy a technikai műgond és szépség, a funkcionális formát 
létrehozó kiművelt ismeretek ősi és mai mibenlétéről a kézbe vevőt, a súlyt és 
fogást próbálót elgondolkoztassa. De a balta „élőbb”, jelentése mélyebb, több 
értelmű; évezredek távlatából idézi fel az embert.
Az  emberi  alkotás  meghitt  szimbóluma  számomra  ez  az  egyik  oldalán 

hiányos  –  az  alapanyag,  a  kő  hibáját  eleve  vállaló  és  jegyként magán  hordó 
–  kőbalta,  amely  egyértelmű  eszköz  jellegében,  tiszta,  kiforrott  formáiban, 
műgonddal csiszolt íveiben és felfelé kónuszos, nyelet befogadó, pontos áttö-
résében, tömegének lendületet adó súlypont alakításában egy sajátos tökélyre 
fejlesztett mesterségbeli tudást bizonyít, de ennél többről is árulkodik. Minden 
tárgy vagy képi benyomás alkalmas arra, hogy közvetlen valóságán túli képze-
teket is keltsen bennünk. Az ember alkotta és emberközeli használati tárgyak 
vagy térformák azonban eleve felkeltik a kapcsolódó asszociációk – a jelelmé-
leti, szemiotikai értelmezésmód szerint úgynevezett „konnotációs tartalmak”, 
a műhöz kapcsolódó jelentésrétegek – számos lehetőségét. Aki e baltát kézbe 
vette és megemelte, az ráébredt arra, hogy a neolitikum embere a homéroszi 
himnuszok születése előtt néhány ezer évvel (bár ez is csak húsz vagy harminc 
hosszú életű ember által megélt „rövid” kor) e himnuszokhoz hasonló gondol-
kodásbeli, és nyilvánvalóan nyelvi és formalátásbeli érettséggel is rendelkezett.
Ebből  a  sajátos  archaikus  érettségből  fakad  a  díszítő hajlam  a neolit  kor 

kerámiaedényein, a mágikus fantáziaképek világa és az a különös őserő, ami az 
őskor tárgyaiból és építményeiből árad. A neolitikum emlékeivel tele az ország 
földje; a honfoglalást megelőző mintegy négyezer évben pedig már a védett le-
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telepedés, a földsáncokkal körített település és a vályogház is megjelenik. A csi-
szolt kőeszközök és égetett kerámia edények mellett a réz, majd a bronzeszkö-
zök korszaka következik, amely egyúttal nyilvánvalóan a társadalom szervezeti 
változásaival is együtt jár: a fejlettebb földművelés, állattartás, a védett település 
a neolitikumból a bronzkoron át a vaskorba vezet, az egyszerű társadalomtól 
a fejedelem központú társadalom felé. Az eszközök és életkörülmények válto-
zása következtében az írásbeliség kialakulása előtti időben magas szinten kifej-
lődik a nyelvi kultúra, a verbalitás, és a tárgyak is beszélni kezdenek.
Természetes,  hogy  az  első  építőanyagok  a  földfelszín  és  a  természet  alig 

átalakított  anyagai  (föld,  sár,  agyag,  kő,  fa,  a  gabona  sarlóval  learatott  szára, 
a szalma, majd a nád). A Dunaújváros-Koszider területén feltárt i. e. 2. évez-
red közepére  tehető  tell-jellegű  települések  (arabul:  domb;  az  egymásra  tele-
pülő őskori kultúrák agyag építményeiből létrejövő közel-keleti dombok neve, 
amelynek jelenleg ismert legészakibb és legnyugatibb példáját itt találták meg) 
a neolit kor és vaskor közötti átmeneti időből származnak. Az egyiket, amely 
290x185 méter  területű, palánkok közötti földből készült fal vette körül, bet-
határolva a település növekedését, de segítve az állandó helybenlakást, a  tár-
sadalom átalakulását. Az itt települő ún. Vatya-kultúra népcsoportja már egy 
egységnek tekintette magát, és több száz települést magába foglaló területének 
határát erődített földvárlánccal védte meg.
A neolitikumból továbbfejlődő kora bronzkori településeken belül egymás-

hoz  közel,  kisebb  csoportban  állnak  a  többnyire  négyszögletes,  vályogfalú, 
zsúppal fedett házak, két helyiségükből az egyikben hatalmas tűzhellyel. Ké-
sőbb a házak között megjelenik a gabonatároló, máshol ovális forma körül – 
a család együttélését tükrözve – rendeződnek el a lakóházak, vagy egymásután 
több sorban települnek.
Már  a későbronzkor  (a  fejlett bronzeszközök)  idejéből  származik  a Szent 

Vid-hegy sáncvára, melyet az i. e. 2. évezredben idetelepült népcsoport lakott. 
Az őskori  emléket  az  Itáliát  az Északi-tengerrel  összekötő  ún. Borostyánkő 
úton, a nyugat-dunántúli Velem mellett (a hely ma textiltervező művésztelepé-
ről és a fafaragók házáról is híres, amely az ősi népművészeti ág tovább éltetését 
szolgálja) találhatjuk meg. Ma már csak erdős domb az i. e. 12–11. századi – a 
vizet a házakról, udvarokról elrendezésével gondosan levezető – teraszos rend-
szerű település, melynek vályogházai a földsánccal együtt nyomtalanul elenyész-
tek. Pedig késői lakói, a negyediktől az első századig itt élő kelták – bár eleinte 
nyílt lakótelepeket hoztak létre – többféle típusú, nagy területű sáncvárakat is 
építettek a földmunkával készült sáncot cölöpsorral erősítve.
Ilyen tell-jellegű dombbá vált települést tártak fel Vésztő-Mágorhalom ese-

tében  is,  ahol  a mintegy  hét méternyi  rétegekből  i.  e.  3500-tól  egészen  egy 
13. századi román kori templom alapjáig kerültek elő leletek. De még a 19. szás-
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zad  elején,  1812-ben  is  építtetett  egy  borpincét  –  részben  a  templom  alá  – 
Wenckheim Ferenc. E történelmi rétegezettséget mutatja be az itt kialakított 
történelmi emlékhely.
Ekkorra – még jórészt a csiszolt kőkorban – kialakult a sánc faszerkezetű 

megerősítése, négyféle módon is: 
  1. függőlegesen egymás mellé vert cölöpsorral; 
  2. rekeszesen (két párhuzamos, vízszintesen fektetett rönksor 1–3 méter-
nyi  közét  haránt  irányban  fatörzsekkel  összekötve),  ahol  a  rekeszeket 
földdel vagy kővel töltik ki; 

  3. ezt a szerkezetet a külső oldalon kötőanyag nélkül rakott kőfallal is ké-
szítik, így a falat a fagerendás rekeszrendszer és a földfeltöltés, vagy 

  4. máglyarakás-szerűen,  keresztirányban  egymásra  halmozott  fatörzsek 
merevítik.  A rakott  kőfal  gondos  munka  esetén  állékony,  kötőanyaga 
lehet sár vagy agyag is. Tihanyban még századunk hatvanas éveiben is 
sárhabarcsba  falazták  az  ottani  lilás,  szép  törésmintázatú,  könnyű  és 
gyorsan megmunkálható bazalttufából készült nyersfelületű kőfalakat.

A külső  felületükön  fa-  vagy  kőszerkezettel  függőlegessé  váló  sáncfalak 
előtt a földet szolgáltató árok is segítette a sánc védelmét. Az elpusztított sánc-
várak általában őrzik a tűz nyomait, a faszerkezetet fel kellett az ellenségnek 
égetnie. A szálláshely védelme hatalmas földmunkával és fakitermeléssel járt, 
roppant erőfeszítést kívánt, mégis tízezernyi épült Európa-szerte, a Kárpát-mer-
dencében is ezres nagyságrendben. Az őskortól a népvándorlás koráig – az I. u. 
ötödik századtól a kilencedikig Pannónia területére is visszatért a barbaricum 
–, sőt a kora középkorig épültek ezek a sáncok, lényegében azonos technikával, 
inkább csak a természeti adottságokból következő kisebb különbözéssel. Egy-
féle egyetemességet érzékeltet ez a technika még igen lassú fejlődésében.
A honfoglalás korában Közép-Európában és Oroszország területén jófor-

mán  egyöntetű  a  sáncvárak  építése.  Szabolcs  földvára  háromszög  alaprajzú, 
oldalai 272, 194 és 322 méter hosszúak. A sánc belső magassága ma  is 6–12 
méter. Két periódusban, a 10. század közepén, majd a 11. században rekeszes 
faszerkezettel  épült.  A több  tucatnyi  honfoglaláskori  és  kora  középkori 
földsáncok jó része a tatárjáráskor elpusztult. Esztergomban már a 11. századc-
ban kváderköves várfal épül (a római korban ez általános volt), de Európa-szer-
te is csak a 12–13. században kezd elterjedni a habarcsba rakott kőfalépítkezés 
a várfalakban. A palánk, a külső faszerkezet, belül ágakból, vesszőkből fonott 
paticsfallal határolt földtöltésben még a 16–17. század eleji török elleni harcokt-
ban is szerepet játszik.
Az  őskor  építésmódja  évezredekre  meghatározta  az  építéstechnikát.  Még 

a 19. századból is találunk olyan építményeket, amelyek – nem sárral tapasztott 
paticsfal, hanem egy másik őskori forma – a borona emlékét őrzik. A Kőszeg mel-
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letti Cák község hegyoldali pincesora, a 13 boronafalas, sárral tapasztott, kévés 
zsúppal fedett egyterű kis építmény eredetileg borpincének épült, de a múlt száp-
zad  végén  a  peronoszpóra  a  szőlőket  elpusztította,  a  hatalmas  gesztenyefák 
termése azonban segítette  a pincék megmaradását. Ezek a közelmúltban  tör-
téneti értékük miatt helyreállított kis épületek mintegy négyezer év építészeti 
és technikai kultúrájának emlékei. Ősi formáik, a hatalmas rönkökből álló bo-
ronafalak vagy  a  kévés  szerkezetű  zsúptető  a magaskultúra  és  a népi  kultúra 
középkori szétválása előtti, az őskultúrára  jellemző formavilágot és  technikai 
megoldásokat őriz. A domboldalon fekvő együttes tömegeinek terephez igazo-
dó  természetes  sorolása,  és  az  egyes pincék  formaelemeinek kis  száma  rend-
kívüli erővel  idézi  fel az ősi  településképeket. Az  ismétlődő, mégsem teljesen 
azonos építmények olyan kis elemszámú részletekkel épülnek fel, amelyek ter-
mészetszerűen a Weber-Fechner törvény pszichológiai tartományába tartoznak, 
ilyen egyszerű elemek, például az élen vagy gerincen elhelyezkedő kévék, illetve 
ácsolt ajtólapot alkotó bárdolt pallók vagy a látható boronafal kötéseinek száma. 
Ez az elemi érzékeléslélektani jelenség fokozza a látvány érdekességét, azt a kü-
lönös szépséget, ami a viking települések csónak alakú lakóházaitól a vietnami 
bambusz cölöpházakig az ősi építészet természetes összhangjából, természethez 
tartozásából és a társadalom egyszerű szerkezetéből, ősi állapotából ered.
paleolitikum (gör.): őskőkor, régibb kőkor. Az emberiség fejlődésének legrégibb 
és leghosszabb időszaka, amely az eszközkészítő ember feltűnésével kezdő-
dött több mint 1 millió évvel ezelőtt és az i. e. 10–8. évezredig tartott. Ré-
gészeti szempontból a jégkorszakok mentén három fázisra: alsó, középső és 
felső paleolitikumra tagolható. A magyarországi alsó paleolitikum egyetlen 
lelőhelye Vértesszőlős, a középsőé és az alsóé az érdi és a tatai vadásztelep, 
valamint a Szeleta, a Subalyuk és az istállóskői barlang.

mezolitikum (gör.): Átmeneti kőkor, kb. i. e. 10 000-től 8–7000-ig tartott. A va-
dászat mellett egyre fontosabbá vált a halászat és a magvas növények gyűj-
tögetése, az állatok háziasítása, az élelemtermelés. A pattintás mellett már 
csiszolással is készítettek kőeszközöket.

neolitikum (gör.): Újkőkor, csiszolt kőkor. Legfontosabb jellemzője az élelemter�-
melésre való áttérés, a letelepedés, a kerámiakészítés, az állatok háziasítása. 
Eszközeiket  csiszolással  készítették. A legkorábbi  települései  az  i.  e.  9–8. 
évezredben jöttek létre. Magyarországi legrégibb neolit kultúránk a balkáni 
eredetű Körös kultúra az Alföld déli részén, fiatalabbak a vonaldíszes ke-
rámia alföldi és dunántúli csoportjai, majd legkésőbbi a Dunántúlon elter-
jedt lengyeli kultúra, az Alföldön a tiszai kultúra és a herpályi-csőszhalmi 
csoport.

bronzkor: A bronzöntés  az  i.  e.  4.  évezredi Egyiptomból  és Mezopotámiából 
jutott el előbb Délkelet-Európába, majd Európa más részeibe. Legfejlettebb 
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megnyilvánulása a minószi és a mükénéi civilizáció volt. Nálunk Észak-Maá-
gyarországon és Erdélyben alakult ki a bronzöntés a rézlelőhelyek mentén. 
Az i. e. 10. században kezdte felváltani a vashasználat a bronzeszközöket.

vaskor: Az őskor utolsó szakasza az i. e. 1. évezredben. Főleg a föníciai és görög 
gyarmatosítás révén terjedt, Európa belsejében a 7–6. században vált általá-
nossá. Szinte mindenütt meghonosodott.
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Pannónia a rómaiak idején 

A római kultúra fénykorában, az egész Mediterráneumot átfogó világbiroda-
lom idején, az első századtól az ötödikig a Dunántúl is római tartomány, amely -
ben négy évszázad alatt kiépül az ókori civilizáció minden vívmánya, a kő út-
hálózat – hídjaival és postaszolgálattal – éppúgy, mint a hódítás központjai, a 
légióstáborok,  castrumok és  a városok, vízvezetékrendszerükkel,  fürdőikkel, 
amfiteátrumaikkal és temetkezési helyeikkel, városias életmódjukkal, a fejlett-
ségnek mindazzal az eredményével ellátva, amit az etruszk és görög kultúra 
értékeit  és vívmányait magába  foglaló  és  tovább gyarapító  sajátos  civilizáció 
Hispániától a Kaukázusig vagy a Közel Keletig az ókori Európának, Afrikának 
és Ázsiának a „Pax Romana” évszázadaiban nyújtani tudott. Némi túlzással azt 
is állíthatjuk, hogy a mai országterület – a nyugati országrész és a keleti – fej-
lettségbeli különbsége jórészt még a római időből származik, hiszen Pannónia 
úthálózata, városai vagy a megerősített Duna-vonal, mint limes, vagyis határ, 
a kőépítés kultúrájának magas szintjét őrizte meg hosszú évszázadokra. Még 
a jáki  templom 13. századi  falaiban  is  találhatók  a  római  korban  feltehetően 
hajón és kőutakon szállított görög vagy itáliai márványtömbök. Római tarto-
mány volt egy ideig a Dél-Alfölddel együtt Erdély nagy területe Dácia része-
ként, s ott is maradtak nyomai a római hatásnak; sőt, egy időben, a 4. század -
ban a birodalom védelmére a szarmatákban szövetségesre lelve, a Duna–Tisza 
közén, Hatvan-Gombospusztán is épültek őrtornyok. A Dunakanyartól le az 
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Al-Dunáig többszáz kilométer hosszan vezetett le a Limes Sarmatiae, illetve az 
elővédet alkotó csörszárkok rendszere egyes részeken sáncként is kiépítve. Et-
től keletre lápos-mocsaras vagy részben sztyepp-jellegű, árvízjárta terület volt a 
jellemző még a Duna keleti partszakaszaira is, de különösen a Tisza, a Körösök 
vagy a Zagyva és Tarna torkolati szakaszainak vidékén, egészen a 19. századZ-
ban elvégzett nagyszabású vízrendezésig.
A neolit korban, a száraz területeken telepedtek meg a már említett tellek 

5–10 méteres kultúrréteget is kialakító lakói. A bronzkorban sánccal és vizes-
árokkal erősítik meg a telepeket (az ártéri fekvés ehhez kedvező volt), vagy ké-
sőbb a mocsaras-sztyeppés területen lábukat megvető nomádok is itt halmoz-
zák fel – legtöbbet a szarmaták – sírhelyet alkotó dombjaikat, a kurgánokat.
A rómaiak kezdetben ugyan felhasználták az itt talált földtáborokat, de rö-

videsen kőből átépítették, majd a 4. században már csak kővel, habarcsba rakott 
kőfallal, ritkábban téglával, betonnal építkeztek. A Borostyánkő út mentén ha-
marabb kiépültek a  táborok és veterántelepülések  (utóbbiak gyakran  régebbi 
táborok  helyén),  és  elrómaiasodott  városokká  fejlődtek  régebbi  települések. 
A legjobban feltárt települések közül Savaria (Szombathely) és Scarbantia (Sop-
ron) e vonal mentén (utóbbi már késő római erődítésként), Aquincum tábora 
i.  sz.  91-ben  a Duna mellett  épült, míg  a provincia  gabonagyűjtő központja 
Gorsium lett, a Tácon, Székesfehérvár mellett feltárt romváros.
Aquincum jelentős katonai és polgári várossá fejlődött, északi falán kívül 

a polgári amfiteátrummal, déli részén a castrummal, amelyhez a  legnagyobb 
katonai  fürdő  (ezekből  is  több  volt)  és  amfiteátrum  is  tartozott.  Ez  utóbbi 
a Nagyszombat utcánál, Gerő László által a harmincas évek végén feltárt és 
részben helyreállított formában látható. Küzdőtere nagyobb volt, mint a római 
Colosseum arénája. A fiatal Hadrianus, az akkori helytartó villájának az alap-
jait a Hajógyári-sziget rejti, e palotához gyógyforrásra épült fürdő is tartozott.
A katonai fürdő, illetve egész Aquincum vízellátását a Szentendrei úton egy 

részletében nemrég újra épített vízvezeték szolgálta, az  ivóvizet azonban he-
gyi forrásokból másik rendszer szállította. A padlófűtés és a falakban felveze-
tett meleg levegő (a hypocaustum rendszer) biztosította a belső tér és a meleg 
vizes medencék  hőfokát,  de  a meleg  helyiségek  déli,  délnyugati  tájolására  is 
ügyeltek. A különböző helyiségek, vetkőző és gyúrótermek, hideg, langyos és 
melegvizes medencék, gőzfürdő, testgyakorló udvar és sokszor más kiegészítő 
funkciókat szolgáló terek, például üzletsorok e fürdőegyüttesek részei. A pol-
gárváros kisebb  fürdői  is magasszintű kényelmet nyújtanak,  fejlett  technikai 
berendezésekkel  –  így  a  fűtésrendszer mellett  égetett  agyag  tisztítóaknákkal 
tagolt csatornázással – rendelkeztek.
Az  aquincumi  múzeumban  látható  víziorgona  is  annak  a  kiművelt  vízi 

technikának az eredménye, amelynek a kezdeteit az ógörög (i. e. 540–523) szá-
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moszi vízvezeték (egy hegyet fúrtak át 5 km hosszan), a római 70–120 kiloméo-
terről vizet szállító aquaeductusok vagy a római Cloaca Maxima, a 3,15 x 4,10 
méter belméretű főcsatorna jelentik, s amit a Severus által 228-ban alapított, 
az első műszaki főiskolát jelentő hadmérnöki iskolán oktattak. A római techni-
kai civilizáció, amely Pannóniát is áthatja, az egyszerű, bár nagy teljesítményű, 
emberi vagy állati izomerővel, illetve a víz erejével mozgatott ősgépekkel, fa-
alkotmányokkal segített kézműves kultúrának a korai, igen fejlett és szervezett 
állapota: olyan színvonal, amelyet ezt követően hét-nyolcszáz évig, a gótikáig 
nem sikerült az emberiségnek utolérnie.
Az aquincumi katonai fürdő épületének sajátos érdekessége, hogy a kő és 

egyes részeiben beton római építmény felett az Árpád-híd vasbetonszerkezetű 
íves levezető pályája magasodik. Közel kétezer év telt el a távoli provinciában 
akkor a csúcstechnika eszközeivel rendelkező fürdő építése óta; a felette hú-
zódó,  fél  szélességében  az  1940-es  évek  végén  Széchy Károly  tervei  szerint 
megépített, csak a nyolcvanas évekre befejezett vasbeton hídszerkezet viszont a 
mai korra jellemző magas színvonalú technikát, nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a negyvenes években,  sőt a  továbbépítés  idején  is a csúcstechnikát  szimboli-
zálja. A hetvenes évekbeli hídtervezés érdeme (a műemlék építésze Ágostházi 
László volt), hogy Óbudán, a Flórián téren feltárt katonai fürdő maradványait 
az új mérnöki művel természetes módon egybefonódva megőrzik és bemutat-
ják, érzékeltetve Pannónia technikai kultúrájának sajátos folytonosságát.
Aquincum gazdag és  igen érdekes  leletanyaga nem áll egyedül Pannóniá-

ban. A kisebb együttesek közül például Dunaújváros területén – ahol a Vasmű 
alatti bronzkori települést említettük – a lakótelep alatt Intercisa erődje, pol-
gárvárosa és 3600 római sírhelyet tartalmazó temetője gazdag leletanyagot rej-
tett. A 4. században épített erőd még ezer év múlva, a magyar középkor idején 
is jórészt ép állapotban volt. Az itt állomásozó szír katonák miatt keleti hatást is 
mutató város virágzó életet élt. Iparáról több fazekaskemence, vas-és bronzfel-
dolgozó, illetve üveggyártó műhely; lakóinak életmódjáról gazdag belső díszí-
tésű lakóépületek és középületek tanúskodnak. 202-ben és 214-ben Septimius 
Severus császár, illetve fiai, majd Caracalla is látogatást tettek itt.
Savaria gazdag kereskedőváros volt,  és a császárkultusz központjává vált. 

Ez  az  első  város  és  kolónia  rangra  emelt  római  kori  település,  ahol  –  talán 
a nagyforgalmú út mentén való fekvés miatt – a birodalom sokrétű vallási kul-
tusza Pannónia egészéhez hasonlóan jelen van. Intercisában a szír származású 
katonaság Mithras  (Napisten) kultusza, Sopianae-ben a 4. századra a kereszi-
tény  vallás  általánossá  válása,  itt  az  Isis  kultusz  fér meg  a  római  istenekkel. 
Isis kultuszhelye körülkerített, oldalain raktársorral rendelkező udvar, közepén 
a görög-római oszlopgerendás  főhomlokzattal épült  szentély. Hajnóczi Gyu-
la  által  tervezett helyreállítás  érdekessége, hogy  a kőpárkány meglévő köveit 
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vasbeton  szerkezet  rögzíti  a  régi  helyén,  s  a  párkány  zárótagozatának helyét 
a gerendázatot védő vasbeton lemez vastagsága jelöli ki. A kő és beton itt ismét 
együtt jelenik meg, mint a rómaiak idején, de a modern kor a vasbeton szerke-
zetek új lehetőségeit egy másféle kapcsolatrendszer megvalósítására használja 
fel. A vasbeton hajlított szerkezetként  jól működik: a beton a nyomóerőt, az 
acél a húzóerőket veszi fel. A két anyag együttműködése tervezhető, a szerke-
zet méretezhető, és az alakja  tetszőlegesen  formázható – nem véletlenül  lett 
a 20. század legelterjedtebb szerkezeti anyaga.
Savariaban 456-ban bekövetkezett földrengés e város jó részét elpusztította. 

Az itt 1938-ban feltárt, bazaltburkolatú, négy irányban induló útrészlet elcsava-
rodása ma is érzékelteti e pusztítás erejét. A rómaiak az utakat többnyire egy-
más mellé helyezett kőoszlopokból építették, így a kőalap 80–90 cm vastag ré-
teget jelentett, melyek még évszázadokig szolgálták a későbbi korokat a magyar 
államalapítás után is. Az a roppant kőmennyiség, amit a rómaiak közel négy 
évszázad alatt kibányásztak és épületeikbe, erődítményeikbe, őrtornyaikba, út-
hálózatukba beépítettek hosszú évszázadokig kőbányaként szolgált, különösen 
az Árpád-korban  és  ezt  követően,  amikor  a  kő  a  kultúra  újabb  felvirágzása 
idején ismét a jelentősebb építmények anyagává vált.
Az ekkori és részben a későbbi, több helyen folyó kőbányászat (a rómaiak 

fertőrákosi, Pécs-környéki, dunaalmási és budai mészköveket használtak) rop-
pant méreteit  jól  érzékelteti  a  Sopron mellett  a  19. század  eleje  óta  elhagyott 
fertőrákosi  kőbánya. A Lajta-hegység  durva mészkövét  bányászták  itt,  ezt  az 
eléggé  szilárd,  ellenálló  építőkövet. Ebből  épült Scarbantia, Carnuntum vagy 
később Bécs számtalan épülete és feltehetően a jáki templom is. A kőbánya ha-
talmas kivájt termei, roppant kőpillérekkel tagolt terei sajátosan monumentális 
térrendszert alkotnak. Ez Nyugat-Magyarország egyik legérdekesebb, különös 
térélményt nyújtó látványa, amit ugyan az operaelőadásokhoz kialakított néző-
téri széksor és világítás, illetve a kőhullás elleni védelmet szolgáló, felfüggesztett 
álmennyezeti háló megzavar, de teljesen elrontani nem tud. Legfeljebb azon ér-
demes elgondolkodni, hogy 20. századi technikai apparátusainkkal milyen mére-
tékben szabad a természet különlegesen érdekes képződményeibe behatolni.
A hidakat – elég talán a Traianus által vezetett hadjárat során épült első du-

nai hadihidat említeni – aquaeductusokat, utakat és más nagyszabású építmé-
nyeket létrehozó római kultúra részletképzésben is kiérlelte érvényes megoldá-
sait. A Rómához közeli pompeji villák belső kialakítása, mint a magas kultúra 
művészeti  eredménye  a  birodalom  egész  területén  normát  jelentett. A belső 
terek  kialakításának  számtalan, máig  használt  technikai módszere  alakult  ki 
és nyert alkalmazást Pannóniában  is. A Magyar Nemzeti Múzeumban  látha-
tó mozaikpadlójáról híres balácapusztai villa falfestései és mozaikjai a római 
művészet egyetemes értékei egy távoli provinciában. Az aquincumi helytartói 
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palota belső díszítményei, mozaikpadlói, freskói és falfestései, vagy az óbudai 
Vihar és Meggyfa utca sarkánál feltárt Hercules-villa mozaikpadlói, egyedülál-
ló értékű stukkó fülkéje hasonlóan jelentősek.
A balácapusztai  villa  –  egy  nagybirtokos  lakóháza  a  Balaton  (Pelso)  fel-

vidékén – önálló  építmény a  természetben. Kialakításában:  térrendszerében, 
mozaikpadlóival,  falfestészetével,  vagy  felszereltségében:  padlófűtésével,  az 
épülettömegen  kívül  elhelyezett,  akár  szalmával  is  fűthető  fűtőkemencéivel, 
vízellátásával,  csatornázottságával  mégis  hasonló  kényelmet  nyújt,  mint  az 
ókori Róma patríciusok lakóházai. Falakkal, tornyokkal körülvett kertjével, egy 
terepteraszról kis völgyre, kígyózó patakra néző főhomlokzatával épp úgy zárt 
egységet képezett a tájban, mint a magyar építészet későbbi kastélyai. A helyre-
állítás tervezésekor érdekes és mai technikáinkra jellemző probléma adódott. 
Hajnóczi Gyula a rekonstrukció során a térrendszert helyreállítva a villa terü-
letének lefedésére nem ókori jellegű fafödémet és kúpcserepes kolostorlefedést 
használt, hanem bordás alumíniumlemezeket. Annak érdekében, hogy a köny-
nyű lefedést a bakonyi szelek szívóereje fel ne rántsa, el ne sodorja, a profil üve-
gekkel áttört kőfalazatba vasbeton pilléreket kellett rejtenünk. A tetőt a szélvi-
harok ellen így az alapokhoz köthettük le – a csak szakaszosan helyreállított 
pillérekként megjelenő kőfal súlya ehhez nem lett volna elegendő.

Aquincum
106-tól Pannónia Inferior fővárosa, helytartói székhely. A castrum – lé--
giótábor  –  és  a  körülötte  alakuló  katonaváros  –  canabae  –,  illetve  az 
ezektől  távolabb eső polgárváros a főrészei. A római castrum – castra 
legionis – általában egy vagy két légió befogadására alkalmas négyszög 
alaprajzú, derékszögű utcahálózatú, sáncokkal és őrtornyokkal erősített, 
fallal körülvett katonai tábor. A Flórián tér környékén fekvő 520×480 
méter méretű tábor maradványai – a via principalis kezdete, tisztiház, 
katonai fürdő – részben helyreállítva láthatók.

Aquincum, helytartói palota
A Hajógyári-sziget északi részére 107-ben emeltetett a Duna bal partja 
felé néző palotát Aelius Hadrianus. A teljes kiépítésre 235 körül került 
sor. A keleti  főhomlokzati  szárnyon ötvenszer hat méteres előcsarnok 
volt  több más oktogonális vagy exedrás  teremmel, az északi szárnyon 
a helytartó  tizenhat  termes magánlakása  fürdővel. Délen a házi  szen-
télyhez  a  rabszolgáknak  szánt helyiségek  csatlakoztak,  nyugaton  főleg 
gazdasági  építmények  lehettek. A villa  a  nyugat-európai  sarokrizalitos 
megoldást követi: a két kör alaprajzú homlokzati saroktornyot ablakos 
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folyosó fogja össze. Az épület belsejében több helyen falfestés és padló-
mozaikok nyomai ismerhetők fel.
1854-ben találták meg a hazánkban e legnagyobb és legjobb állapotban 
fennmaradt római kori épületet; 1870-ben, 1941-ben és az ötvenes évek-
ben újabb ásatásokat végeztek, majd visszatemették a maradványokat.

Aquincum, római katonai amfiteátrum
1934–40 közt tárták fel a castrum előterében lévő, védelmi funkciót is 
betöltő ovális alaprajzú küzdőhelyet. Hossztengelye 89,6 méter, a rövi-
debb hossza 66,1 méter. Porondja nagyobb volt  a Colosseuménál. Az 
opus caementiciumnak nevezett öntött falrendszert kváderkővel burkol-
ták és halszálkás boltozattal fedték. A fal körül támpillérek is merevítet-
ték a szerkezetet. Húsz lépcső biztosította a mintegy 13 000 néző közz-
lekedését.  A honfoglalás  után,  904-ig  valószínűleg Kurszán  fejedelem 
vára volt.

Aquincum, aquaeductus
A 4,5 kilométer hosszú felszíni vízvezeték egy szakasza a Szentendrei út 
két pályateste között látható. Anonymus is említi krónikájában marad-
ványait. A nympha-ligetben 14  gyógyforrás  vizét  facölöpös kalodákba 
zárták, terrakotta csatornába gyűjtötték, majd medencébe onnan a bolt-
ívsoros vezeték tetején fekvő cserépcsövekbe folyt a víz. A vezeték mell-
lett elosztó tartályokat is építettek.

Balácapuszta, villa
A Balaton melletti itáliai hatású nagy kiterjedésű villa rustica a 2–3. szál-
zad fordulóján nyerte végleges formáját. Az alaprajzot peristylium köré 
szervezték, ablakos folyosó övezi az udvarteret. A padlót mozaikok fed-
ték, például azt az exedrás  tablinumot  is, mely az épület  főtengelyébe 
esik. A falakon festmények nyomai láthatók.

A római  építészet  technikai  újításai  a  mérnöki  ismereteket  rendkívüli  mér-
tékben gazdagították. Fenékpusztán (a Balaton mellett) az erődített városban 
a népvándorláskori pusztításokat követő romeltakarítás során a szemétgödrök 
tucatjai  teltek meg vasszerszámokkal, köztük kőfaragó szerszámokkal és egy  
mérnöki kitűzőasztal (gromon) részeivel. Az erődített város új lakói már nem 
tudtak mit kezdeni a különleges szerszámokkal és műszerekkel.
A technikai újítások közül a legfontosabbak a kőmegmunkálás és a szállítás, 

emelés eszközei, illetve a kőszerkezetek erőjátékának a görög oszlop-gerendás 
rendszernél sokkal megfelelőbb boltozástechnika kifejlesztése. De ide tartozik 
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a téglaépítészet tömeges megjelenése, az égetett tetőcserép és csatornaelemek 
használata  (a  téglajegyek már az  ipari  fejlődés egy későbbi korszakát  is előre 
vetítik). A téglát tömegesen ott használták téglakötésben rakva, boltozatképző 
vagy falazó elemként, ahol kő kevésbé, de tüzelőanyagnak való fa és alkalmas 
agyag rendelkezésre állt. A finomra  iszapolt agyagot formába öntötték, majd 
a füstcsatornáknak és a fának helyet biztosító egykamrás kemencében csengő 
hangúra égették. Idomtéglákat, terrakotta elemeket is készítettek. Téglagyártás-
sal a megfelelő szervezettségű katonaság foglalkozott, a téglajegyek a katonai 
alakulatok jelzései.
A mészhabarcs,  vakolat,  falfestés,  egyes  terekben  művészi  freskók;  az 

agyagtapasztás helyett terrazzó (apróra tört tégla, téglapor és frissen oltott mész 
lesimítva, csiszolva); néhol csiszolt, vágott kőpadlók, igen gyakran idomokból 
álló  (piskóta,  hatszög,  négyzet  vagy  nyolcszög  alakú)  téglapadlók,  ritkábban 
kőkockákból, kerámia vagy üvegpaszta darabkákból készített mozaik padlók 
és a sokszor művészi értékű mozaikok időszaka ez Pannóniában is. Ekkor már 
a táblaüveget is ismerték, ablakszerkezetekben használták.
Az  építőanyagok  között  megjelenik  a  beton  (emplekton).  A kötőanyag 

a  vulkáni  eredetű  Santorin  föld,  trasz  vagy  puzzolán,  hisz’  a  vulkáni  hatás 
a cementgyártás folyamataihoz hasonló, így a vulkáni üledéket csak meg kell 
őrölni. A töltőanyag a homokos kavicstól  a kőzúzalékig,  téglazúzalékig vagy 
könnyű tufakő őrleményig sokféle  lehet, a zsaluzó forma pedig többnyire az 
5 cm vastag 30–44 cm oldalméretű, a mainál laposabb római téglából épített 
egy tégla vastag körbe falazás. Ez a jól kiégetett tégla a mainál több húzóerőt 
is  elvisel, halszálkás vagy a megszokott  téglakötéses  formában ezért be  tudo-
ja fogadni a még oldalnyomást okozó friss betont. A betonozás technológiája 
olyan fejlett, hogy például a római Pantheon 2. századi épületénél  (amelynek 
43,2 méter átmérőjű kupolája másfélezer évig a legnagyobb fesztávolságú épío-
tett szerkezet volt a világon) az alaptól az opeionig, a tetőpontig hatféle beton 
összetételt használtak, felfelé egyre könnyebb adalékanyagokkal.
Pannónia római kultúrája már a 4. század végén, a római közigazgatás feld-

bomlásával gyors hanyatlásnak indul. Az elhagyott római építmények pusztulása 
évszázadokig  tart,  a  római  erődökbe,  városokba  előbb  hunok,  germánok, 
gepidák, longobárdok, majd avarok, a népvándorlás kor hullámaival érkező új 
és új vezetőrétegek települnek, helyenként jurtát építve az omladozó erődökbe.
A hódítók váltják egymást, a földművelő szegényebb népesség inkább hely-

hez  kötött. Keverék népesség  alakul  ki,  amely magába  fogadja  az  új  beván-
dorlók egy részét. Környezetük színvonala visszasüllyed a vályog- és favázas 
szerkezetek, nád- és zsúptetők világába, amely a rómaiak előtt is és nagyméra-
tékben a rómaiak alatt is létezett. Régészeti vizsgálatok bizonyítják, hogy pél-
dául a keszthelyi, tapolcai, sümegi és devecseri járások területén található tele-
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pülések mintegy felében – különösen a Balatontól távolabb – nincsen kőépület. 
Ritkán azonban előfordul vályogházakon  is a  római  tégla,  a peremes égetett 
cserép.
A hun kor nemez sátrai vagy favázas lakóházai, egy-egy, pl. a római silányabb 

változatát jelentő kékkúti langobárd villa, ókeresztény római mintájú templom, 
mint a 7. századi fenékpusztai bazilika, a sopianae-i, (pécsi) – falfestésükben fia-
gyelemre méltó, s ezért a közelmúltban műgonddal, magasszínvonalú technikai 
teljesítményként megvédett – ókeresztény emlékek vagy néhány Dunaújváros 
területén feltárt avar kori lakóház jelzi azt a visszaesést, amely bekövetkezett.

Irodalom
Bóna István: Intercisatól Dunapentele mezővárosig (433–1833). ÉS, 1997/27, júl. 4., 

9. o.
haJnóczi. Gyula: Az építészet története, Ókor I-II. Klassszikus kultúrák. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1991.

haJnóczi  Gyula:  Pannónia római romjai.  Műszaki  Tankönyvkiadó,  Budapest, 
1987.

haJnóczi Gyula – mezős Tamás – Visy Zsolt (szerk.): Pannonia Hungarica Antiqua, 
Itinerarium Hungaricum. I. kötet. Archeolingua Alapítvány, Budapest, 1995.

haJnóczi Gyula: Pannónia amphiteatrumok. É-ÉT, 1973./1-2. 127–150. o.
haJnóczi Gyula: Pannónia fürdőépítészete. É-ÉT, 1974/ 1-2. 63–98. o.
haJnóczi Gyula: Pannónia villaépítészete. É-ÉT, 1975/1-2. 3–61. o.
kertész Pál: A műemléki kőanyagok bányahelyeinek kutatása.  É-ÉT,  1982/1-2. 
193–228. o.

póczy Kára: Közművek a római kori Mag yarországon. Műszaki Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1980.

ponGrácz Zsuzsanna: „Pentele... a rómaiak lakóhelye vala...” In: ÉS, 1997/26, jún. 
27., 9. o.

sáGi Károly – Bakai Kornél: A népvándorláskor építészete Mag yarországon. É-ÉT, 
1970/3-4. 401–444. o.

vincze Magdolna: Dunaújváros bronzkora. Élet és Irodalom (továbbiakban: ÉS), 
1977/25, jún. 20., 9. o.

vitruvius: Tíz könyv az építészetről. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1988.
wellner István: A mag yarországi római kori épületek belső díszítő művészete. É-ÉT, 
1970/3-4. 327–400. o.



331

II. Magyar középkor

A honfoglalás kora és a népi építészet

Az 896 körül új, véglegessé vált hazájába érkező magyarság első két nemze-
déke 955-ig zavartalanul folytatta kalandozásait. Letelepedése még alig tért el 
előző  lakhelyeitől:  az  állattenyésztésből  adódó nomád vándorlás kocsin hur-
colható sátrakat, a kialakuló gazdagabb réteg esetében nemezjurtákat igényelt, 
és legfeljebb téli szállásként használtak olyan nád- vagy favázas építményeket, 
mint a már említett hun kori lakóház vagy a talajba süllyesztett avar lakóház. 
László Gyula tett a legtöbbet azért, hogy e 10. századi magyarság életmódját 
vizuálisan is elképzelhessük. A kettős honfoglalás gondolatát is felvető tudós 
képzőművészeti értékű képekben örökítette meg a Kárpát-medencébe érkezett 
magyarság életét, szokásait, mindennapi környezetét.
A hazai  építészettörténeti  kutatások  egyik  első  összefoglalója,  a modern 

mozgalom  elméleti  képviselője  és  kritikusa,  a  Tér  és  Forma  című  harminm-
cas  évekbeli,  a  nyugat-európai  építészet  szemléletét  képviselő hazai  szaklap 
szerkesztője  Bierbauer  Virgil.  A magyar  építészet  története  című  könyvéj-
ben  építészetünk  fejlődését  e  kezdetektől  -1937ig,  könyve  keletkezéséig  az 
életforma és építéstechnika mély ismeretében, a technikai és munkaszervezeti 
fejlődésről  igen  érdekes  képet  nyújtva  mutatja  be.  Könyvében  részletesen 
foglalkozik a nomád népek és a vándorló magyarság életmódjával és technikai 
fejlettségével  az  építészettörténet  figyelmét  a  paraszti  életforma  és  lakóház 
fejlődésére irányítva.
A sátor és nádépítmények, a félig földbe vájt veremház, putri és a hat-hét-

száz éven át szinte változatlan falusi-tanyai házformák vizsgálatán mutatja be 
a két világháború közötti nagy néprajzkutató, Győrffy István eredményeire is 
építve ezt a 19. század elejéig folytonos, de jóformán még bronzkori vonásokat 
is hordozó építészetet. A jurtában a tüzet (melynek füstje a csúcsnyíláson távo-
zott) ülte körül a nomád család. A füstös konyha és a tetőn kialakított füstlyuk 
évszázadai után a boltozott kürtős vagy máshol fakéményes füstöskonyha ala-
kult ki. Az egyterű lakóháztól a több osztású (lakókonyhás, pitvaros, kamrás, 
kemencével  fűtött,  és már  tisztaszobás,  ereszes,  tornácos) házig  vezet  az út. 
Hosszú ideig a csak asszonyok és gyermekek lakta belső ház, és az állattartás 
mellett  a  férfiak  alvására  szolgáló,  a  külső  szérűkertben  fekvő  tüzes  ól  ket-
tőssége jellemző. Később az őrségi hajlított ház típusában, melyben nyitott U 
alakban helyezkedik el a lakóház, istálló, csűr és szín; illetve az ismét más élet-
formát teremtő erdélyi, fából épített házformákban bontakozik ki a középko-
ron át a 19. századig a magyar falvak és tanyák világa. Jó ideig nem áll messze 
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a bronzkortól a vályog vagy paticsfalak (még a kemencét is sövényfonásra tett 
agyagból tapasztották), döngölt agyagpadlók, zsúp- vagy nádfedések évezredes 
hagyománya, mégis a Kárpát medence népi építészetének egyre formálódó, ér-
lelődő formáit teremti meg. Az Alföldön, a Dunántúlon, az alacsony hegyek és 
folyóvölgyek területén, vagy a Kárpát-medence más nemzetiségek által lakott 
területein némileg eltérő,  lényegükben mégis hasonló fejlődési  folyamatokon 
átesett települések és lakóházformák alakulnak ki.

A 14. században  a  fejlődés  e  téren  is  felgyorsult. Nagy Lajos  idejében  az 
országban 5648 községet  számláltak,  II. Ulászló alatt  a  füstadót háromszáz-
ezer ház után  rótták  le. A 15. században Kecskemét környékén  a házak már 
többterűek, két vagy három osztatúak, a konyhából a másik helyiségbe nyúló 
kemencét már virágcserép alakú kályhaszemekből rakták. A fehér szoba, vagy-
is a füstnélküli helyiség, amelyben ülő- és fekvőbútorokat, padot, ládákat, majd 
asztalokat, ágyakat lehetett elhelyezni, védte a ruhaneműket is a füsttől.
A magyar  falu – és különösen hazánk mai  területén fekvő középkori  fal-

vakra  igaz  ez  –  terménygazdálkodást  folytatott,  és  csak  állatot  vitt  vásárra: 
a földművelő lakosság házai, telkei így jórészt egyformák. Településeiknek két 
alaptípusa volt: az első az út mentén, hosszan települő egyutcás falu; a másik 
a halmaz jellegű település, amelynek belső lakóterületén a család a fiataloknak 
a saját lakótelkén nyitott újabb belső házhelyet,  így alakítva ki egy zsákutcás, 
fürtös utcaszerkezetet. Ez a kertes, csűrös településforma őrizte legtovább az 
ideiglenes  letelepülésnél  megszokott  nomád  halmazszerkezetet.  A középkor 
végére a népi, vagyis saját munkával születő építészet – bár a városi polgárság 
lakóéletformájától a falvak életviszonyai igen messze estek – jelentős fejlődésen 
esett  át,  amit  a  török kor  vetett  vissza,  lassított  le. A népi  építészet  kutatása 
több, mint  száz  éve  folyik,  az  elmúlt  évtizedekben  ez  a  lassan  eltűnő világ, 
mely többnyire már csak a skanzenekben található meg változatlan formákban, 
a néprajzi irodalomban nyert alapos feldolgozást.
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Román kori és gótikus építészetünk

Géza fejedelem és Szent István mintegy hetvenéves munkálkodása idején zajlik 
le a  letelepedés végső folyamata, ami azonban csak a 11. század végére válik 
valóban megállapodottá a tíz falu – egy templom kötelezettsége, az ispánságok 
szervezete,  a királyi  és nemzetségi birtokrend  fejlődése és a nomád életmód 
lassú átalakulása révén. Eközben kialakul a hűbéri, feudális rend és életviszony, 
illetve a kereszténység felvételével járó életmód és szokásrendszer.
Az a 11–12. századi építészet, amely a tatárjárás előtti időszakra jelentős előrek-

haladásról tanúskodik, legalább három építési tapasztalatból, forrásból jön létre.
Amit  a  magyarság  a  Kárpát-medencében  talált,  önmagában  is  többré-

tű,  ezernyi  különböző  települést  magába  foglaló  technikai  kultúra.  A ró-
maiak  idején  is  itt  élő őslakosok  és bevándorlók  keveredéséből  álló  szláv  és 
egyéb népesség falvainak földműves hagyománya a birodalom limes-én belül 
elrómaisodott, máshol azonban következetesebben őrizte letisztult, csak a nép-
vándorlások által felkavart kőkori-bronzkori jellegét. A római városok, erődök 
és utak azonban – pusztulásuk során kőbányává válva – egy technikájában ma-
gas színvonalú, egyetemes európai kő, fa és tégla építéskultúra emlékét őrizték 
még akkor is, ha a hozzátartozó életforma, életmód, ipar és kereskedelem már 
eltűnt. A tetőcserép,  a vízvezetékek kultúrája hosszú  időre megszűnt. A für-
dőkhöz képest igen kevés az ősmagyarok magukkal hordozott bőrkádja; vagy 
Aquincum különálló,  a budai  forrásokból  vizet nyerő  ivóvízvezetékéhez ké-
pest a tiszta vizű folyók és patakok kihasználása az állattartó nomád életforma 
számára. Nem véletlen azonban, hogy a középkori városiasodás első nyomait 
többnyire e római kori pannóniai települések mutatják. Ilyen például Sopron, 
Győr,  vagy  a contraaquincumi  erőd  területén Pest  is, melynek Nagyboldog-
asszony  templomában  (ez  a  belvárosi  templom  koragótikus  része)  tartották 
Árpádházi Szent Erzsébet eljegyzését a türingiai őrgróffal.
Amit magukkal  hoztak,  hasonlóan  gazdag,  de  egészen más  hagyomány-

világ  volt.  A nomád  lovaskultúrán  kívül  kétségtelenül  őriztek  különböző 
keleti  forrásokból  vett magas  színvonalú hagyományokat  is,  amit például  az 
ötvösművesség  emlékei:  fegyverek,  lószerszámok  vagy  az  öltözékek  fémrém-
szei  és  díszítményei  bizonyítanak. De  a  fával  kapcsolatos mesterségeknek  is 
birtokában voltak. Az építés alapfogalmait kifejező szavaink ugor eredetűek, 
egy  egész  ház  vagy  faház  fogalomrendszerére  kiterjednek:  például  ház,  lak, 
hajlék, fél(ajtófél), küszöb, fal, fedél, héj. A homlok, gerinc, szemöldök, üstök, 
konty,  lábazat, oszlopfő és más szavaink pedig később arról  is  tanúskodnak, 
amire napjainkban  a magyar organikus  építészet művelői  figyeltek  fel,  hogy 
a ház fogalomhoz antropomorf analógiák kapcsolódnak. Anonymus Króniká-
ja említi, hogy Árpád és főemberei Szerencs tájékán tábort ütöttek, „kunyhó-
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kat építve nyugovóra tértek”, majd az Eger vizénél a vezér számára ágasfákra 
borított lombos ágakkal levelesszínt vertek; míg később, Csepel szigeténél már 
Árpád vezér „mesterembereket fogadott és velük pompás vezéri házakat épít-
tetett”. A mesteremberek avarok vagy szlávok lehettek, s az építmények való-
színűleg faházak. A 11. századi monostoralapítások idején az alapító-okiratoks-
ban a kolostorhoz adott szolganépek felsorolásában vincellér és méhész, sütő 
és szakács, fazekas és kerékgyártó, kovács, kádár, csizmadia, takács vagy egy 
esetben zsindelyhordó  is  szerepel –  a  tihanyi  apátság  alapítólevelében  ács  és 
faragómolnár is (ez utóbbi hosszú évszázadokon át fontos építő foglalkozás) –, 
de kőműves és kőfaragó nem található. Ez utóbbi munkákat a német földről, 
egyes esetekben Itáliából jött, majd később francia területekről érkező szerze-
tesek, később mesteremberek végezték.
A harmadik tapasztalati gyökér az, amit a magyarok a kalandozások idején 

és különösen később, a regensburgi, passaui, velencei vagy kijevi szövetségek 
alkalmával, a kiépülő egyházi és állami kapcsolatok rendszerében leltek. A meg-
sarcolt európai városok és gazdag kolostorok látványa akkor is hatást gyakorolt 
rájuk, ha még Európa nyugatibb területein is sok helyen fatemplomok, a váro-
sokban fa- és vályogházak épültek. A 13. században fénykorát élő Köln hatezer 
háza közül is csak tízről jegyezték fel, hogy kőből épült. A 927–935 között épüí-
lő szászországi és Rajna menti, Itáliában a Pó két oldalán a 10. század közepi 
kővárak is épp az említett magyar támadások miatt épültek, egyúttal meggyor-
sítva az új hűbéri társadalom szerveződését.

A 11. századra már kialakuló feudális és egyházi berendezkedés, az egyséé-
ges vallási ideológia és latin nyelvű kolostori kultúra következtében hamar fel-
virágzó, ismét egyetemessé váló európai kultúra nyújt a megmaradásra lehető-
séget. A letelepedő államalkotó nomád nép toleráns berendezkedésével (hiszen 
Szent  István  figyelmeztet  arra, hogy gyenge az egynyelvű ország)  átveszi  az 
itt talált már részben keresztény kultúra eredményeit  is. A római vagy bizán-
ci hatások közül a nyugat európait választva a feudalizmus állami és egyházi 
intézményeinek  megvalósításával  –  néhány  kisebb  és  nagyobb  visszaeséssel 
ugyan, mint a Szent István halála utáni viszályok, vagy később az ország nagy 
részét jóformán megsemmisítő tatár pusztítás – a társadalmi fejlődés európai 
folyamatához és technikai haladásához csatlakozik.
Az államszervezet és az  ispáni-megyei rendszer kialakulása, a nemzetségi 

szervezet  feudális  átalakulása,  az  egyházi  intézményrendszer megszervezése 
történik meg az évszázad alatt. A tíz püspökség és a szerzetesrendek kolostori 
hálózatának első építményeit valósítják meg. A tíz falu – egy templom parancs 
alapján  építik  a  félezernyi  fa-  (és  csak  kis  részében  tégla),  illetve  kőtemplol-
mot. Királyi építkezésekbe kezdenek, megépül a székesfehérvári első bazilika, 
vagy a királyi palota Esztergomban, melynél felhasználták az első, még római 
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alapokra épült korai  lakótorony falait. Esztergom, Kalocsa, Nagyvárad, Pécs 
székesegyházait tovább építik. Pécsvárad és Zalavár bencés apátságai (1019–), 
a Pannonhalmi apátság (996–), a Tihanyi apátság (1055) alapítása és első épít-
ményei I. Endre korát tükröző altemplomával, vagy e kor egyik legkülönösebb 
tanúja,  kelet  és  nyugat  kulturális  küzdelmét  érzékeltető  11. századi  feldebrői 
altemplom származik az országépítés első időszakából.
A templom és az altemplom keletkezését még ma is homály fedi. Elképzel-

hető, hogy a templomot Aba Sámuel  ideiglenes temetkezőhelyének építették. 
Más vélemény szerint Aba Sámuel nemzetségi monostornak, szerzetesek szá-
mára építtette, a kolostornak azonban nincs nyoma. Eredetileg talán négyzetes 
alaprajzú  volt  a  tervezett  épület,  négy-négy pillérsorral  osztva, mind  a  négy 
oldalán apszissal bővítve. Feltehetően a főhajó és a kereszthajó kiemelkedhet-
tek kereszt alakban, metszetükben négyezeti torony lehetett. A 12. században 
a görögös templomot nyugati típusúvá változtatták, a külső pillérsorok vona-
lában emelték az új hajó falait, a templomteret megnyújtották. Az altemplom 
a keleti rész alatt húzódik, haránt irányban kéthajós, hat szakasz szélességű. Ez 
az elhelyezés ellentmond a bizánci épülettagolásnak. Öt, kezdetlegesen fara-
gott, felfelé keskenyedő pillérköteg tartja az álkeresztboltozatot, a szentély előtt 
még egy pillér áll. Ennek fejezete (hasonlóan a szekszárdi, pilisszentkereszti, 
tihanyi és veszprémi fejezetekhez) szalagfonatos és palmettás díszű. Segíthet, 
de  bonyolíthatja  is  a  keletkezéstörténet  megállapítását,  hogy  az  altemplomi 
boltozatokat freskók díszítik, ezeket tartották eddig a legkorábbiaknak hazánk 
területén. A bizánci stílusú képek között néhány nyugatias vonás is tanúskodik 
arról, hogy a bizáncias formavilág Itálián átszűrve jutott el hozzánk. Témájuk-
ból néhányat meg kell említeni: a szentélyben Krisztus mandorlában az evan-
gélista szimbólumok között, a hajóban próféták és apostolok, valamint Káin és 
Ábel jelenete láthatók.
A templom gótikus és barokk  felújításon  is  átesett, mai képe hűen  tükrözi 

a különböző korok változtatásait. Gerecze Péter kezdett itt ásni még 1897-ben, 
majd Lux Kálmán dolgozott rajta. A jelenlegi helyreállítást Erdei Ferenc tervezte.

A 11. században nagy számban megépített fatemplomok elpusztultak, a 11–
12. századi kőből vagy  téglából épített kis körtemplomokról  is  igen kevés az 
adatunk. 11. századi volt bizonyosan a veszprémi Szent György-kápolna első 
körépítménye. A rotundák jóformán csak későbbi román kori, illetve gótikus 
templomainkba  szentélyként  beépítve maradtak  fenn.  A 12. század  eleji  Árn-
pád kori templomaink jó része – néhány patkó alakú vagy szögletes alaprajzú 
szentélyterével – a  félkörös  szentélyformában szinte  szimbólumként őrzi ezt 
az előképet. Egyes kutatók több száz körtemplom létét feltételezik a Kárpát-
medencében, főként a Felvidéken és Erdélyben, ahol a kőanyag és az ősi építési 
tapasztalat is rendelkezésre állt.
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E körtemplomoknál jóval fejlettebb a 13. századi Mánfa, később Egregy és 
Csempeszkopács  gyönyörű  román  kori  kő-  illetve  téglaépítménye.  Bizonyít-
ható,  hogy  utólagosan  egy  nagyobba  beleépített  körtemplom  a  hidegségi  és 
a kiszombori templom – Sedlmayr János restaurálása során – újra külön térré 
szétválasztott szentélye.
E román kori kis templomok egy része a tatárjárás előtt, többsége a 13. szám-

zad második felében épül. A keletre tájolt félkörös szentélyhez famennyezettel 
fedett hajó csatlakozik, végében később karzattal, majdnem minden esetben 
délre  is nyíló kapuval. A hajó ablakai  is déliek,  így a még kisméretű nyílások 
az északi falat világítják meg, ahol gyakran freskó húzódik. A kis nyílás egyes 
estekben még kőgolyóval zárható, mint a 13. századi második veszprémi Szent 
György-kápolnában. A veleméri kis román templom festett belseje Szent Lász-
ló legendáját mondja el, míg puritán kőfalai az építéstechnológiáról is árulkod-
nak, hiszen a kőfalhoz szükséges nehéz állványzat bekötőgerendáinak fészkei 
ma is láthatók a kőfalon. A késő román illetve már gótizáló korban a déli nyí-
lások már jóval nagyobbak, s azokat fatábla vagy kőrács fedi, a templomhajó 
átboltozott, a déli kapu megszűnik, a bejárás a torony alá kerül. Ilyen a vizsolyi 
–  itt  nyomták  az  első magyar  nyelvű, Károli Gáspár-féle Bibliát  –  és  a ket-
tős bővítésű szalonnai templom. A csarodai templom belső falfestése talán a 
legértékesebb, míg a kallósdi és pápóci  félkörös  fülkékkel  tagolt  román kori 
körtemplomok egy bővített térrendszer formáit őrzik. Román kori vagy a kora 
gótika nyomait viselő kis templomaink, mint a nógrádsápi, különös figyelem-
mel kiválasztott helyük, tájba helyezésük révén hazánk páratlan értékű emlékei.
Ezeken a kis templomokon egy-egy finom részlet (például a szentély külső 

íves párkánydíszítménye, a déli bejárat faragott volta, illetve a szentélyboltozat) 
jelzi a kor stílusához való tartozást. Maga a tiszta és egyszerű alapforma pedig 
azt a korabeli magyar társadalmat tükrözi, amelynek papjai és falusi parasztjai 
már egy új, a nomád társadalmat túlhaladó építési kultúra mellett egy kiegyen-
súlyozottan  egyszerű,  belső  szellemi  tartással  rendelkező  középkori  kultúra 
hordozói.

Mánfa, római katolikus templom
A 13. századi román stílusú ötemeletes, ikerablakos, itáliai típusú toronyí-
nyal rendelkező kisebb templomot a 15. században észak felé bővítették, 
a nyugati homlokzaton északra, tehát a toronytól balra gótikus bejáratot 
nyitottak. A toldás miatt az egyenes záródású szentély jobbra tolódott, 
bal oldalán ma sekrestyének használt helyiség áll. A vegyes kőből épült 
templom alaprajzi elrendezése tükörképe a pécsváradi Mindenszentek-
kápolnáénak. Mint ahogy Veleméren is, a homlokzaton Szent Kristóf-
freskó nyomai fedezhetők fel.
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Csempeszkopács, római katolikus templom
A 13. század közepén épült  a  téglány alakú hajó,  a  félköríves  szentély, 
majd a homlokzati torony. A déli oldalon nyílik a normann díszű fűrészl-
fogas  faragványú kapu sárkányos  fejezetű oszloppárral  és a  timpanon 
Isten  báránya  ábrázolásával.  Ezt  a  homlokzatot  ívsoros  párkány  zárá-
ja. Ezekből  a  jellegzetességekből  lehet  következtetni  arra,  hogy  a  jáki 
templomon dolgozó műhely részt vett az építkezésen, hatóköre nagyobb 
körzetben más falusi templomokra is kiterjedt.
A síkmennyezetes,  orgonakarzatos  belső  térben  különböző  korokban 
festett falképek tárulnak elénk. A szentély apostolokat ábrázoló sorozata 
a 13. századból származik, a hajó északi falára id. Dorffmeister István fesr-
tett Szentháromságot, az allegorikus, népies falképek 1658-ban készültek.
A templomot Mendele Ferenc állította helyre.

Hidegség, római katolikus plébániatemplom
A 12. században  épült  a  kör  alakú  templom,  keleten  félkupolával  zárt 
apszissal. 1748-ban a szentélyhez tornyot és nyugat felé ötszakaszos ba-
rokk hajót kapcsoltak, melyet az 1972-es helyreállítás során leválasztot-
tak a templomról.
1949-ben az akkori szentély falán és mennyezetén freskók kerültek elő, 
melyek vonalritmusa dél-németországi vagy ausztriai rokonságról árul-
kodik. A félkupolában Krisztus mandorlában az evangélisták szimbólu-
mai között, alatta a falon a 12 apostol, melyből ma csak tíz ép állapotú. 
E 12. századi falképek Magyarországon a legkorábbiak közé tartoznak. 
A körtemplom kupoláján végigfutó falképsor 16. századi, alatta  jobbra 
a 13. század elején készült Krisztus az Olajfák hegyén jelenet látható.

Velemér, római katolikus templom
A 13. század második felében épült a román és gótikus stílus közötti átt-
menetet mutató templom. Alaprajza még az előző kor szokásainak felel 
meg: homlokzati  tornyos,  a hajót  szentély követi. Ez az  apszis viszont 
már  a  nyolcszög  három  oldalával  zárul.  A felépítmény  már  szintén 
a későbbi stílus szerint épült: az ablakok csúcsívesek, a tornyon mérmű 
nyomaival, a szentélyen kis körablak. A templombelső máig fennmaradt 
festését  Aquila  János  felső-itáliai  iskolázottságú  mester  végezte  1378-
ban. A szentélyben Isten arca, oroszlán (Márk evangélista jelképe), és sas 
( János), alatta az Angyali üdvözlet és a Magnificat, ettől  jobbra Szent 
Mihály arkangyal látható. Az északi falon van a háromkirályok jelenete, 
és a festő önarcképe, mely a legkorábbi festett önportrék közé tartozik. 
A dia dalíven fent a Kálvária, két oldalt a Mettercia (Szent Anna, Szűz 



 

338

Mária és a gyermek Jézus) és a Fájdalmas Szűz csoportjai helyezkednek 
el, a hajó északi falát Szent László legendája, Szent Miklós püspök életé-
ből vett jelenetek töltik ki. Mária ábrázolások még máshol is előfordul-
nak a templomban. A festő stílusát az internacionális, 1400 körüli mű-
vészet stílusjegyei jellemzik: a plasztikus figurákat mozgalmas redőzetű 
drapériákba burkolta, perspektivikus építészeti elemek közé állította.

Szalonna, református templom
A 12–13. században épült a Bódva-völgyi templom. Szentélyrésze különt-
álló kis templom volt: egy félköríves szentély kapcsolódott a kerek temp-
lomhoz, falukat ma is téglaarchitektúra díszíti. A 13. században a rotundát 
kettévágták, téglány alakú hajóval bővítették. Ennek toronytalan, három-
szög lezárású homlokzatán vörös kőből faragott álbéllettagos román por-
tál nyílik.
Az  egykori  körtemplom  déli  falán  található  Antiochiai  Szent  Mar-
git  legendáját ábrázoló eléggé elpusztult freskók a 13. századból valók. 
A templom diadalívén hét medalionban szentek képeit látjuk, amelyeket 
Szepesi András festett egy felirat szerint 1426-ban.

Amíg  a  kistemplomok  a  kultúra  széles  és mély  átalakulásáról  tanúskodnak, 
a  13. század  első  és  második  felének  építészete  és  az  ezt  követő  időszak: 
a romanika  nagy,  európai  színvonalú  műveinek  megjelenése,  majd  a  gótika 
és  késő gótikus kor  remekművei  annak  a magas kultúrának  a megnyilvánu-
lásai, amelynek német, itáliai vagy franciaországi kibontakozása – hazánkban 
többé-kevésbé  ez  az  átvett  hatások  időrendje  is  – már  nemcsak  a  kolostori, 
hanem a városi kultúra gyors  fejlődésének,  a céhes polgárság építkezéseinek 
és  a fejlődésének  csúcsára  jutott  szerzetesrendi  építészetnek  az  együttes 
eredménye. Az esztergomi királyi műhely III. Béla  idején építi újjá 1190-ben 
történt leégése után a Szent Adalbert-templomot. A „Szép templom”-nak ne-
vezett székesegyház a 19. század elejéig állt fenn többször átépítve, míg átadta 
helyét a 19. század közepén épült klasszicizáló  székesegyháznak. Gazdag  fők-
kapujának, a Porta Speciosanak a formavilágát egy 18. századi festmény őrzi. 
A 12. század  végén  épül  az  esztergomi  királyi  várpalota  is,  és  a  13. század 
elején ennek már gótikus jellegű bordázattal fedett kápolnája, e kor egyik leg-
szebb belső  tere,  amely  a még  alig  fűtött,  ülőfülkés –  selyemborítással  vagy 
zsiradékkal  áttetszővé  tett  pergamennel  lezárt  –  ablakokkal  világított  vastag 
kőfalú palota belső termeihez csatlakozik, a hatalom és ideológia szerves kap-
csolatáról tanúskodva.
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Esztergom, főszékesegyház
A mai székesegyház területén az első templomot Géza fejedelem kezdte 
építeni, majd Szent István Szent Adalbert tiszteletére háromhajós bazi-
likát emeltetett, mely 1188-ban tűzvészben elpusztult. Ezt 1195-ben Jób 
érsek újjáépíttette, majd 1331–1349 között Telegdi Csanád érsek gótikus 
stílusban átalakíttatta. 1543-ban török kézre került, a visszafoglalás után 
bontani kezdték. Franz Anton Hillebrandt tervei alapján 1770–1771 kö-
zött kis egytornyos, kereszthajós templomot húztak az előzőek helyére, 
melyet 1821-ben lebontottak, hogy a mai épülethez kezdhessenek. En-
nek tervezője kismartoni Kühnel Pál, későbbi mesterei Packh János és 
Hild József voltak. 1856-ban szentelték fel a klasszicista épületet.
Főhomlokzata  portikuszos,  kétoldalt  dongaboltozattal  fedett  átjárók 
vezetnek az alul nyolcszögletes, felül kerek tornyokhoz. A görögkereszt 
alaprajzú  dongaboltozattal  fedett  templomhoz  1823-ban  kapcsolták 
a közeli Bakócz-kápolnát (1600 számozott darabban cipelték a mai he-
lyére),  ennek párkápolnáját Szent  István vértanúról nevezték el. A fél-
gömbalakú  kupola  dobját  24  simatörzsű  oszlop  tartja.  A templomot 
Casagrande, Meixner, Bonani, Grigoletti, Moralt, Fiesole, Pisani és Fe-
renczy István művei gazdagítják.

A szerzetesrendi építészet  legszebb példái a  francia hatásokat  tükröző bencés 
apátsági templomok: Vértesszentkereszt különös szépségű romjaiban álló szen-
télye; Ják a maga kibontakozott teljességében, kapuzatával, szobrászi világával; 
a messziről  kiemelkedő,  uralkodó  fekvésű  dombra  települt  Pannonhalma  ez 
időből fennmaradt főapátsági temploma; vagy a szigorúan puritán, ciszter alapí-
tású, gyönyörű fekvésű Bélapátfalva; a premontrei rend által épített, romjaiban 
is monumentális, Möller István által a harmincas években a fennmaradás érde-
kében restaurált zsámbéki templom és az ócsai, jelenlegi református templom, 
amely szintén e rend és kor emléke. Az ezeket építő kőfaragók, a finom részletek 
alkotói még francia szerzetesek, vagy általuk tanított magyar mesterek. Az esz-
tergomi palotakápolnában két oszlopfő a mestereket örökíti meg. Az egyik fej 
francia alkotóra, kézre és vonásokra vall. A másik kezdetlegesebb, nyersebb ki-
vitelű, de mokány, mongolos arc, pödört bajusszal. E kor képessé vált arra, hogy 
a francia kultúra építészeti-technikai eredményeit a maga módján – egykor, mint 
Pannóniában Rómához képest, most a dél-francia mesterekhez képest kissé pro-
vinciálisan – átvegye, magáénak vallja.

Vértesszentkereszt, templomrom
Ma csak nyugati zárófala és szentélye áll annak az eredetileg két hom-
lokzati  toronnyal  rendelkező  templomnak,  melyet  a  Csák  nemzetség 
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építtetett Csáky Ugrin költségén 1140 körül. E bencés apátsági templo-
mot 1146-ban említik először. A mai kutatások szerint a 13. század első 
harmadában átépítették. A 18. században úgy bántak vele, mintha kőbáá-
nya lenne, rengeteg környékbeli hely közül például a tatai angolparkba 
szállították finoman faragott köveit. A nemrég lezajlott ásatások során 
előkerült figurális oszlopfejezeteit és domborműveit a tatai vár múzeu-
ma őrzi. A hajó nyolcszögű pillérein állatalakos fejezetek voltak, a késő 
román kori németes típust képviselő nyugati portál bélleteiből próféták 
bukkannak elő.
A templomra Ócsa és Aracs rendszere hathatott, háromhajós, kereszt-
hajós volt, három levelű lóhere főapszissal és az oldalhajók tengelyéből 
eltolódott  mellékapszisokkal.  A főhajó  három–három  pillére  tartotta 
a boltozatot. Északról kapcsolódhatott hozzá a monostor, amelynek ma 
nyomai sincsenek.

Ják, egykori bencés monostor
Ják  nembeli Márton  ispán  alapította  a  13. század  10-es  éveiben  a  koi-
lostort  és  a  templomot, melyet  a  tatárdúlás  után,  1256-ra  fejeztek  be. 
Omode püspök szentelte  fel ekkor a háromhajós épületet. A török tá-
madások  alatt  a  kolostor  elnéptelenedett,  1576-ban  tűzvész  pusztítot-
ta. Majdnem száz évvel később kezdtek újra gondoskodni az elhagyott 
romokról. 1896-tól 1904-ig – Schulek Frigyes akkori ízlésnek megfelelő 
tervei szerint – Gyalus László részben átépítette az épületet. A tornyot 
és a homlokzatot az első emeletig lebontották, a középkori síkmennye-
zet helyett új bordás keresztboltozatot húztak, a mellékhajó boltozatát 
is  átalakították. Ekkor kapta  a  templom neoromán berendezését, míg 
a barokk főoltárt áthelyezték a Szent Jakab-kápolnába.
Bogyai Tamás kutatásai alapján fény derült a templom építésének me-
netére. Két rendellenesség hívta fel a figyelmet arra, hogy a templomot 
nem egységes  terv alapján emelték. Egyrészt a mellékhajók szélessége 
nem felel meg a  lezáró apszisokénak,  tengelyük  sem esik egybe, más-
részt az északi fal külső támaszai nem ott vannak, ahol ezt a boltozás 
megkívánná.  Három  építési  periódust  lehet  felállítani  az  alaprajz,  az 
ornamentális  részletek  és  a műhelyek  formajegyei  alapján. Az  eredeti 
terv öt szakaszos, négyszöghálós sík lefedésű bazilika lehetett, melynek 
a maitól eltérő hajószélessége volt. Az ornamentikára a normann pál-
cadísz és a lombard állatábrázolások voltak jellemzők. A nyugati hom-
lokzatépítmény ekkor készült, de nem ott elhelyezett szobrait például az 
apszisnál láthatjuk, ilyen a tövishúzó is. A második terv alapján a hossz-
házat négy szakaszra osztották, az apszist egy szakasszal hosszabbítot-
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ták. A bambergi dóm faragványaival hasonlóságot mutató szobrok és a 
nyugati  kapuzat  ekkor készült:  a vimperga,  az oroszlánok, növényi  és 
szalagdíszek  kusza  szövedéke,  a  rombuszidomok  és  a  sárkányfigurák. 
A kapu ívmezejébe egy római fehérmárvány domborművet faragtak át, 
mely a Pantokrátort ábrázolja két angyallal körülvéve. A harmadik épí-
tési periódus a tatárjárás utánra tehető, ekkor műhelyváltozás is történt. 
Az északi mellékhajót durva szalagbordás boltozattal fedték, a másik két 
hajót  síkmennyezetesnek hagyták. Más  kutatók  szerint  akár  öt  építési 
fázist is el lehet különíteni.
A külső falak szobordíszei, melyeket nemrég konzerváltak, és a falfestés 
is jelentős. A két hatalmas torony által közrefogott, előreugró főhomlok-
zati kaput Krisztus és apostolainak szobrait tartalmazó csúcsíves orom-
zat zárja. Két oroszlán fogja közre az oszlopos, bélletes főkaput. Balra 
egy töredékes Madonna látható fülkében. Másutt szobrászati szempont-
ból  falak  ívsorai  a  legdíszesebbek:  békafej,  kutyafej,  oroszlán,  fejetlen 
alakok, egy király képe sorakozik többek között rajtuk. A déli kapu tim-
panonjában Agnus Dei látható, és ugyanez a motívum ismétlődik meg 
a sokáig temetőkápolnának használt, 15. században épült Szent Jakab-
kápolna bejáratának orommezejében. Az Isten Báránya ábrázolás innen 
Jákról terjedt el a többi nemzetségi monostorra, és kisebb falvak temp-
lomaira.
A főapszis  falfestménye,  az  erőteljes  vonalritmust  mutató  sárkánnyal 
küzdő  Szent György.  A déli  torony  aljában  ugyancsak  ilyen  stílusban 
festették a Krisztus előtt leboruló világiakat és arkangyalokat.
A templom  nemcsak  hazánk  templomépítészetét  befolyásolta  (Csem-
peszkopács, Magyarszecsőd, Őriszentpéter), hanem határainkon  túl  is 
éreztette hatását (Wiener Neustadt, Döbling).

Pannonhalma
Géza  fejedelem  alapította  és  István  király  fejezte  be  a  996-ban meg-
telepedett  bencések  számára  a  monostort.  A háromhajós  bazilikális 
templomot  valószínűleg  1003-ban,  de  legkésőbb  1005-ben  szentelték 
fel. Keleten egyenes záródású szentély, nyugaton félköríves kétemeletes 
Westwerk határolta a hosszházat a Karoling-kori templomoknak megfe-
lelően, kapuja tehát nyugaton nem, csak délen volt. Két tűzvész is pusz-
tította az épületet a középkorban: a kisebb után Dávid apát javíttatta ki 
a templomot, a pusztítóbb után Uros apát a legnagyobb középkori átépí-
tést végeztette, melyet az 1224-es felszentelésre befejezhettek. Öt fázis-
ban állították helyre a templomot. Először keleten az altemplomot, a di-
adalívvel osztott felső szentélyt, és a déli hajót kezdték felújítani; ekkor 
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elhatározták, hogy felhasználják a korábbi épület falait. A hat oszloppal 
három hajóra osztott altemplom boltozata a falakon gyámkövekről in-
dul. E konzolokat és a fejezeteket levéldísz és szimbolikus tartalommal 
bíró  emberfejek  díszítik.  Itt  lent  az  egyik  oldalfalba mélyül  a  hagyo-
mány szerint Szent Istvánnak tulajdonított háromkaréjos vörösmárvány 
ülőfülke,  valójában ez  csak  apáti  szék  lehetett. A második  szakaszban 
a főhajó boltozásának kezdtek. Az északi mellékhajó jáki temploméhoz 
hasonló stílusa valószínűvé teszi, hogy ugyanúgy a bambergi székesegy-
házat ismerő mesterek dolgoztak itt. E mellékhajó befejezését azonban 
ismét mások végezték, majd ötödikként még 1220 előtt a déli hajó bol-
tozatát  felhúzták, és a  főhajóban hatsüveges boltozási  rendszert alakí-
tottak ki, mely lehetővé tette, hogy összetettebb és egyszerűbb pillérek 
váltakozhassanak egymással. A déli kapu, a Porta Speciosa szintén ekko-
ri. A román bélletes kapun gótikus faragott dísz: levél, virág, gyümölcs, 
szőlőlevél, bimbós  levél, emberarcú maszkok ékítik az  ikeroszlopokat. 
Ez  a  témaválasztás  és  formavilág  a  reims-i  katedrális  egyik  kapujával 
mutat rokonságot, netán előfordulhat, hogy ottani mesterek jöttek Ma-
gyarországra, ami távolról sem olyan meghökkentő, ha arra gondolunk, 
hogy II. András felesége francia volt, és ekkor fordult meg hazánkban 
Villard de Honnecourt építész.
1480   körül a  főszentélyt csillagboltozattal  fedték, és a  templom észa-
ki  oldalához  felhúzták  a  Szent Benedek-kápolnát. Csillagboltozatának 
érdekessége,  hogy  zárókövei  függenek:  az  ezeket  tartó  kis  oszlopok-
ban  vasrúd  van,  melyeket  a  padláson  vaslappal  csapoltak.  A kerengő 
is  Mátyás  korában  épült.  Későgótikus  csillagboltozatatai  emberarcú 
karikaturisztikus maszkokat ábrázoló gyámkövekről indulnak. A temp-
lom  felé, mint  nemrég  kiderült,  vékony  köpenyfalat  húztak,  ezt  rész-
ben eltávolítva falfestményekre bukkantak a restaurátorok, melyek még 
a 14. század végén kerülhettek a templom déli falára. Egy olyan jelenet 
is van köztük, mely eddig csak Luccából ismeretes: Krisztus a kereszten 
királyi  ruhában  egy  kis  oltáron  áll,  rajta  kehely,  egyik  saruja  viszont 
hiányzik, ezt a legenda szerint egy rászoruló luccainak adta.
1500-tól 1535-ig még bővítgették a templomot, a század második felétől 
ellenben pusztulásnak volt kitéve.

Bélapátfalva, egykori ciszter templom
A magyarországi ciszter monostorok közül (Cikádor, Egres, Zirc, Szent-
gotthárd, Pilisszentkereszt, Pásztó, Kerc) a Bélháromkúti apátság maradt 
fenn legépebb állapotban. II. Kilit egri püspök 1232-ben alapította a mo-
nostort, az építkezésnek azonnal neki is fogtak. A tatárjárásig franciás stí-
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lusban építettek, utána németes műhely vette át az irányítást. De nemcsak 
stiláris különbségek adódtak ebből: az első periódusban gondosan meg-
munkált kváderköveket helyeztek egymásra kötőanyag nélkül, az utóbbi-
ban viszont már vakolat  alá  szánták a  termésköveket, melyeket habarcs 
köt össze. A Boldogságos Szűz  tiszteletére  emelt  templom háromhajós, 
latin kereszt alakú, kereszthajós, bazilikális elrendezésű. A ciszterci előírá-
soknak megfelelően nincsen tornya, szentélyei egyenes záródásúak. Szigo-
rú szabályok határozták meg a rend építkezéseit, hogy semmi hivalkodó 
elem ne lehessen rajtuk. Ciszterci jellegzetesség a két félköríves záródású 
ablak  felett  elhelyezkedő körablak,  a  főszentélybe  is  ilyenen  áramlik be 
a  fény. A templom  legdíszesebb része a  főhomlokzat, mely a bazilikális 
elrendezés keresztmetszeti képéhez igazodik: a főhajót háromszög alakú 
nyeregtető, az alacsonyabb mellékhajókat félnyeregtető fedi. Ahol régen 
előcsarnok csatlakozott a homlokzathoz, ott sávos elrendezésben kétféle 
színű kőből húzták  a  falakat. A bélletes  főkapu  felett  a  tervezettnél  ki-
sebb  rózsaablak,  jobbra  tőle  a mellékhajóba  vezető  kisebb  kapu  nyílik. 
A 16. században elhagyatottá vált az apátság. A gyors pusztulás után Bau-
ranyi  István  itt  élő  remetének köszönhetően 1732-től barokkosan újjáé-
pítették az épületet, majd 1745-ben Erdődy Gábor egri püspök szentel-
te fel. A helyreállítás mellett sekrestyét kapcsoltak a déli keresztszárhoz, 
orgonakarzatot  emeltek. A műemléki  helyreállítást  Lux Kálmán  kezdte 
1934-ben. 1953–54-ben Szakál Ernő eltávolíttatta a belsőből a vakolatot, 
a külső renoválása Rados Jenő tervei alapján folytatódott 1964-ben. Ekkor 
találták meg a templom déli oldalához csatlakozó elpusztult kolostort.

Zsámbék, templomrom
Az Aynard nemzetség alapította prépostsági monostor építését 1205 kö-
rül kezdték meg, 1215-ben húsz szerzetes élt itt. 1475-től Buda elestéig 
a pálosok tulajdona volt. 1754-ben helyreállították a két évszázadig ro-
mokban álló templomot, mely már 9 év múlva földrengés áldozata lett. 
Ez a monostor is a romanika és a gótika jegyeit ötvözi. A homlokzaton 
kiugró csúcsíves kapuzat nyílott, fölötte rózsaablak. A háromhajós belső 
térhez a nyolcszög három oldalával záruló apszis csatlakozott, a mellék-
hajók félköríves záródásúak voltak. A kváderkövekből épült templomot 
falfestmények díszítették, a főhajó oszlopfőire összenőtt nyakú madara-
kat, állatküzdelmes, lombdíszes és bimbós fejezeteket faragtak.
A templom premontrei  szokás  szerint  önálló  kápolnával  rendelkezett. 
Északnyugatra  a  négyzetes  alaprajzú  kerengős  kolostor  állt,  a  nyugati 
szárnyon kapucsarnokkal. Késő gótikus  jellegzetességei  is  arra enged-
nek következtetni, hogy a pálosok idején épülhetett a 15. században.
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E hazai románkori építészet különös emlékei a türjei és az árpási kéttornyos 
templomok. A háromhajós lébényi apátsági templommal térszervezésében ro-
konságot mutató türjei prépostsági templom feszült arányú homlokzatán kívül 
egy érdekes műszaki megoldás, a téglafalban létrehozott áthidalás miatt érde-
kes. A téglasorok alatt olyan fagerenda van beépítve, amely önmagában nem 
bírná  el  a  terhelést. Mivel  azonban  a  felette  lévő  téglafallal  együtt  dolgozik 
– a fában főleg húzás, az álboltozatként működő téglafalban nyomás lép fel –, 
a szerkezet a vasbeton elvének előképévé válik, mint ahogyan már a rómaiak 
is beépítettek fagerendákat összekötésként olyan helyekre, ahol a beton megre-
pedésétől féltek. E templomoknál a középkori téglaégetés nem érte el a római 
színvonalat. A földbe ásott füstcsatorna fölé körbe tapasztott „boglyában” törv-
ténő égetés során alul túlégtek a téglák, távolabb inkább csak füstössé váltak, 
nem égtek ki eléggé.

Türje, prépostsági templom
A Türje nemzetség alapította a premontreiek számára a monostort 1230 
körül. A koragótikus háromhajós, három boltszakaszos épületet félkör-
íves szentélyek zárták, az oldalhajók rövidebbek voltak. A 18. században 
ezeket egyenes záródásúvá alakították, a hajót barokk stílusú boltozattal 
fedték. A kissé megemelt szentély egyetlen csúcsíves keresztboltozata vi-
szont eredeti formájában látható, ugyanígy megmaradtak a nyolcszögű 
faragott fejezetű pillérek, a déli mellékhajó falában található 1478-as kő 
szentségház, és az ugyanekkori kovácsoltvas ajtó.
A téglaépület homlokzatát két saroktorony fogja közre a nemzetségi mo-
nostoroknak megfelelően,  ezeken négy-négy  fiatorony. Sisakjukat Lux 
Kálmán emeltette az 1920–21. évi renoválás alkalmával. A barokk főka-
pu felett rózsaablak bocsátja be a fényt a négyszögű pilléreken nyugvó 
kórusra.
Az  Angyali  üdvözletet  ábrázoló  főoltárképet  és  a  mellette  levő  két 
üvegablakon  ábrázolt  főpapot  egy  felirat  szerint  Dorffmeister  István 
készítette 1763-ban. Ugyancsak rá gondolhatunk az északi mellékhajó-
hoz a 18. században csatolt Szent Anna-kápolna  freskóinak  ismeretlen 
alkotóját  kutatva.  Itt  az  Anna-freskó  fölött  a  kupolás mennyezeten  a 
Hit, Remény, Szeretet allegorikus alakjai és az evangélisták szerepelnek. 
A szentély boltozatára Jézus születéséből és gyermekségéből vett jelene-
teket Dorffmeister.

A 13. század második  felét  követően,  a 14. században Magyarország  a  közép-
európai gótikus művészet egyik európai központjává fejlődik, ha nem is a francia 
katedrális gótika nagy templomaihoz hasonló alkotások, hanem inkább várak, 
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paloták, kastélyok építésével, és néhány kisebb méretű remekmívű gótikus tér 
sajátos értéke révén. E késő középkori – a franciához képest ugyan megkésett – 
gótikus kultúra egész Kárpát-medencét átható jellegét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy  a  magyar  építőtechnikának  ekkori  alkotásai  jórészt  az  ország  mai 
területén kívül esnek. A gyulafehérvári és a kassai székesegyház vagy a  lőcsei 
Szent  Jakab-plébániatemplom  (utóbbi  különösen  nagyszerű  szárnyas  oltárai 
miatt),  illetve  a  garamszentbenedeki  bencés  apátsági  templom,  a  kolozsvári 
Szent Mihály-templom, a szász építővilágot reprezentáló szászsebesi plébánia-
templom, a brassói „Fekete-templom”, a gótika e legkeletibb emléke vagy a csü-
törtökhelyi Zápolya-kápolna kisméretű téri remekműve a késő gótikának abban 
a közép-európai vonulatában foglalnak helyet, ahol a kialakult funkciók és az 
ebből kiérett szerkezet- és tértípusok jól érzékelhető internacionalitása a hasonló 
szintre érett országok társadalmának és technikájának azonos szintű fejlettségét 
bizonyítja. A budai középkori királyi vár és a diósgyőri vár mellett Zólyom vára, 
a visegrádi királyi palota, melynek kútháza gótikus művészetünk egyik szép em-
léke, vagy a siklósi vár kápolnája e gótika és késő gótika jelentős művei.

Buda, királyi vár
Az itáliai hadjáratok idején István herceg kezdte az építkezéseket a Vár-
hegy déli részén. Lakótornyot és ehhez csatlakozó szárnyat építtetett, ezt 
az együttest bővítgették aztán az 1360-as évek közepéig. 1366-ra elké-
szült a Dunára néző keleti, erkélyes, támpilléres homlokzat és a kápol-
na. Az altemplomban egészen  leegyszerűsített  formákkal  találkozunk, 
egyetlen dísz a fal előtt látszólag lemetszett boltozati bordák csoportja. 
A palotahomlokzatok is hasonló egyszerűséget, díszítetlenséget mutat-
hattak.
Zsigmond  a  14. század  végétől  bonyolult  védelmi  rendszert  építtetett 
ki, a 15. század elejére új épületekkel gazdagította a várat, melyek közül 
a Friss-palota  volt  a  legkiemelkedőbb,  nagyterme  lépést  tartott  a  kor 
többi hírességével. Ezt és az új déli szárnyat pálcatagozatokkal díszített 
nagy ablakokkal és erkélyekkel áttört, címeres díszítésű homlokzati fe-
lületek határolták. Zsigmond már nemcsak prágai, hanem dél-német és 
francia mestereket is foglalkoztatott.
Az  1974-es  ásatások  során  került  felszínre  a  Zsigmond-kori  szobor-
lelet.  A palotákra  szánt  szobrok  egy  kőfaragó  műhelyből  vagy  átépí-
tés  során  kerülhettek  a  föld  alá. A prágai Parler-kör mesterei,  a  cseh-
országi  „szép  stílus”  követői,  egy  -1410es  években működő  ausztriai, 
grosslobmingi mester dolgozhattak a különböző méretű figurákból álló 
sorozat remekein. Egy kissé elkülönülő, vallásos témájú, realisztikusabb 
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hangvételű  sorozatot  viszont  templom  vagy  kápolna  díszítésére  ké- 
szíthetett egy nyugat-európai mester.
Mátyás  király  1479-ben  firenzei  intarziátor  asztalosokat  hívott  Budára, 
hogy az itt működő Chimenti Camicia mestert szolgálják. Camicia több 
épülete közül fennmaradt és bizonyosan neki tulajdonítható a gyilokjáró 
udvar ötíves árkádsora, a jégverem és a ciszterna (ma Albrecht-pince), me-
lyek a már elpusztult függőkertnek voltak az alépítményei. A kert előképe 
az urbinói vár hasonló kiképzésű függőkertje volt. Nagy kőkeresztes abla-
kok tagolták a homlokzatokat. A vezető mesterek ahhoz a harmadik tosz-
kán generációhoz  tartoztak,  amely már nemcsak Firenzében dolgozott, 
hanem közreműködött Róma, Urbino stb. palotáinak főúri építkezésein. 
A dalmát  származású mesterek közül Giovanni Dalmata volt  a  leghíre-
sebb. Az épületek igazodtak a már kialakult többudvaros elrendezéshez. 
Egy reneszánsz vörösmárvány díszű épület a Duna felé nézett, ezt Mátyás 
befejezetlen palotájaként emlegették. Ettől délre a reneszánsz díszudvar 
1479–1484 között épült fel. A déli részben voltak a könyvtártermek, me-
lyekben a Corvinákat is őrizték. A falfestmények, kályhák, padlócsempék, 
bronzszobrok mind az egységes kialakítású belső tér szolgálatában álltak. 
Az udvaron Pallas Athéné-szobros díszkút állt.

A „nagygótika” remekművei, egyetemes értéke közé tartozik két hazai temp-
lomunk, illetve egy kolostortermünk. A soproni 13. századi ferences templom 
(Kecske-templom) szentélye melletti káptalanterem érdekes és nagyvonalú bel-
ső  tere,  boltozatrendszere  bordákkal  tagozott  felületű  két  középső  oszlopra 
támaszkodik (máshol Európában is figyelmet érdemelne). A szeged-alsóvárosi 
ferences templom (1494–1503) és a nyírbátori Báthori István vajda – később 
lengyel király – által alapított Szent György- (a későbbi református) templom 
belseje e korszak legértékesebb gótikus hálóboltozattal fedett terei. Az utóbbi-
ból a Nemzeti Múzeumba került az az 1511-ben készült stallum – egy már re-
neszánsz-jellegű, építményként kialakított, háttámlás és felül árkádíves konzol-
sorra helyezett főpárkánnyal zárt ülőfülkesor –, amelynek faragott díszítménye 
a feltehetően firenzei-urbinói műveltségű F. Marone mester műve. A nagyvo-
nalúan egyszerű belső  tér  finom  ívű, kései, visszafogott vonalvezetésű háló-
boltozata  a  kolozsvári Farkas  utcai  templom boltozatával  is  rokon  szellemű, 
míg hálórendszere a szegedivel azonos. A külső formáiban rendkívül puritán 
nyírbátori templom és a 10. században mellé épített fa harangtorony együttese 
különös kontrasztot alkotó, izgalmas, szinte modern látványt nyújt.
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Sopron, ferences kolostor káptalanterme
Egy síkmennyezetes helyiséget alakíttattak át a ferencesek az 1440-ben 
kezdődő káptalani ülésre. Két pillérrel két, illetve három hajóra osztották 
a  teret,  bordás boltozattal  fedték,  a  középtengelyhez  egyenes  záródású 
szentélyt  kapcsoltak. A 14–15. század  fordulóján két  további mellékapz-
szissal  bővítették  a  teret.  A székesfehérvári  bazilika  boltozása  mellett 
egyedülálló az itteni érdekes térlefedés: a keresztboltozat bordái a közép-
ső, nyolcszögű pilléreken lefutnak a lábazatig, de a plasztikusan faragott 
pillérfejezetek megszakítják a körtetagos bordákat. A boltozat a falakon 
gyámkövekre  támaszkodik. A szobrászati  részeknek  tudatos programja 
van: e gyámkövek egyes és páros ember- és állatfigurái a bűnöket szim-
bolizálják,  a  pillérfejezeteken  emberfejű  és  torz  állatokat  látni,  felfelé 
tekintve  a  záróköveken  az  égi  szféra  bontakozik  ki:  itt  van  az  Agnus 
Dei, a négy evangélista szimbóluma, fiait tápláló pelikán és egy angyal. 
A szobrászt nem  ismerjük,  stílusa  azonban bécsi  és  regensburgi  előké-
pekkel mutat hasonlóságot.

Szeged-alsóvárosi ferences templom
A Havas  Boldogasszonynak  szentelt  gótikus  csarnoktemplom  építését 
Mátyás király kezdte meg a  ferencesek régi, Árpád kori  templomának 
felhasználásával. Az adományozó halála miatt az építkezés félbeszakadt. 
János testvér fejezteti be a templomot. 1498-ban áll a szentély, 1502-ben 
a hajó. A gótikus épületet 1713-ban barokk stílusban kezdték átépíteni, 
ekkori a főoltár a Napba öltözött Szűz Mária csodatevő képével. 1714-
ben Graf Antal készítette a szószéket és a sekrestyebútorokat, az orgona 
1762-es. A mellékoltárok között jelentős alkotás Josef Hautzinger bécsi 
festő Assisi  Szent  Ferenc-oltára  (1774–75)  és Aisenhut  József  szobrai 
(1775). A gótikus torony felső részét 1772-ben készítették el, neobarokk 
sisakját 1827-ben kapta.
A csarnoktemplom hajóját hálóboltozat fedi, a nyolcszög három oldalá-
val záruló apszis csillagboltozatos. A homlokzatok ugyancsak késő gó-
tikus jellegűek: az oromzatos főhomlokzatot rózsaablak töri át, oldalain 
támpillérek erősítik a falszerkezetet, ugyanúgy, mint az oldalhomlokza-
tokon. Az épülethez ma is működő kolostor csatlakozik.

Nyírbátor, református templom
A ferencesek  által  kedvelt  csarnoktemplom-típus  első  hazai  emléke  az 
egykor Szent Györgyről elnevezett templom, melyet Báthory István er-
délyi vajda 1484–88 között építtetett a kenyérmezei diadal zsákmányából. 
Az épületet temetkezési helynek szánta. A sokszögzáródású, egyetlen ha-
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talmas hajóból álló  teret baldachinos konzolokon nyugvó hálóboltozat 
fedi,  öt  óriási  háromosztású mérműves  ablak  világítja meg. Az  épület 
külseje is egyszerűségről árulkodik: főhomlokzatát négyosztású ablak dí-
szíti a kapu fölött, oldalait erőteljes falpillérek tagolják, a falakat sátortető 
zárja. Szobrászati emlékei jelentős reneszánsz művek: például az ülőfülke, 
a szentségház, a kaputimpanon és a címeres emléktáblák.

E végletekig fejlesztett boltozathálók egyik legérdekesebb példája Pannonhal-
mán az apátsági templom Szent Benedek oldalkápolnájában, az 1480-as évek-
ben készült, középső szakaszán szabadon futó lengőbordás, csak a zárókövek-
kel felfüggesztett bordázatú térlefedés. A csak alulról látható bordák profiljait 
felfelé  ugyanúgy  kidolgozták,  mint  a  látható  térirányokban.  Egy  egyetemes 
szerkesztőrendszer, átfogó koncepció része itt minden. Ez a szemlélet éppúgy 
érvényre jut a budavári polgárházak gótikus ülőfülkéiben, mint bármely góti-
kus térképzésben: a szerkesztőmódszer egészében áthatja a teret.
A városias fejlődésnek ebben az időszakában épült ki a Várhegy polgári la-

kónegyede is. Az egyemeletes házak elrendezése a kor európai színvonalának 
felel meg: kocsibehajtásra szolgáló kapualjakkal, az utca felé boltokkal, a tabáni 
szőlőtermelés, a céhes ipar és a kereskedelem fejlődésének eredményeként a ka-
pualjakban a borivók számára faragott ülőfülkékkel.
A lakóházak funkcionális rendjében már egy iparral, kereskedelemmel fog-

lalkozó polgárság fejlett termelő tevékenysége és életmódja jelenik meg; a szak-
mánkénti céhes szervezettség az utcák és terek rendjében, a városi térszervezet-
ben, s gyakran elnevezésében is érvényesül.
Ez már a késő gótika 15. század elejére kiérett építési kultúrája. A gótika 

választott  szerkesztőmódja,  egyféle  szabály-  és  szokásrendszere,  kánonja  az 
építmény minden  részletén uralkodik. Ez az az elvrendszer,  ami  itt  jutott  el 
fejlődése  csúcspontjára.  A középkor  nagy  és  kiérett  építéstechnikáját,  amely 
a kőépítészetet a belső nyomóerők arányát követve egyféle tökélyre fejlesztette, 
a reneszánsz ellentmondásos, a görög-római oszlopgerendás szerkesztésmódot 
kultiváló divatja szorítja ki egy gyors és bonyolult életmód és ízlésváltozás fo-
lyamatában, amelyben azonban az építéstechnika is átalakul.

A középkor építőtechnikája

Amikor a középkori építészet kialakult következetes rendjében valami eltérőt 
tapasztalunk, érdemes annak okát keresni. Guzsik Tamás a  tájolási  rendelle-
nességekkel  foglalkozva  (a  keresztény  középkori  templom mindig  pontosan 
keletelt) geodéziai műszerekkel ellenőrizte szinte valamennyi jelentősebb emlé-
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künket: a rendellenesség rendnek bizonyult, a névadó szent ünnepének napján 
kellett a hossztengelyben végig sütnie a felkelő nap fényének.
A szerkesztőmódszerek sajátosságaiból, eltéréseiből, a formarend és díszí-

tőelemek  jellegéből,  a  munka minőségéből  lehet  az  alkotókra  és  képzettsé-
gükre, tanultságuk és kultúrájuk helyi jellegére, a kapcsolatok és hatások ösz-
szefüggéseire,  az  építési  időre  az  írott  adatoknál,  okleveleknél,  említéseknél 
pontosabb eredménnyel következtetni. Ilyen következtetésekkel él például az 
előbb említett szerző, amikor az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a pá-
los  rend  immár  teljesen hazai gyökerű késő gótikus műhelyeinek 15. századi 
tevékenységét elemzi, a Mátyás-kor fejlett építőtechnikájának egyik legjelentő-
sebb példájaként.
Az  építés  –  a  faépítmények  kivételével  –  a  középkorban  hosszadalmas. 

A kőanyag kitermelése,  szállítása, a kő kőműves szintű  idomítása és különö-
sen a kőfaragás, a díszítmények finom kimunkálása munkaigényes, költséges 
folyamatok. A magas kultúrát képviselő művek, az egyházi, királyi, főúri épít-
kezések vagy a polgári közösség  létesítményei  (e korból  származnak az első, 
formai értékeikben  jelentős városházák Bártfán, Lőcsén, Brassóban) sokszor 
több generáció szervezett  tevékenységét  igénylik, de a városi polgári  lakóhá-
zak gyorsabb és többnyire kevesebb kőfaragómunkát igénylő építése is gyakran 
követi a család és szakma változásait. A funkcionális változások mellett – épp 
az építés időigényessége miatt – gyakoriak az építtetők döntéseinek változásai 
is. Az előző kor építkezésének lebecsülése gyakori az új műhelyek megjelenése 
idején, pedig a 15. század végére már számos műhely működött (Marosi, 1979).
A székesegyházak, plébániák a települések növekedésével együtt változnak; 

az  erődítések,  várak,  lakótornyok  kiépítése  pedig  a  társadalmi  változásokat: 
a veszélyérzet, a hatalmi viszonyok és haditechnika változásait követi. A budai 
vár Anjou uralkodók, majd Mátyás alatti  (már reneszánsz) kiépülése a 14. és 
15. századi  társadalmi  fejlődésnek,  a  céhes  építőipar  és  építőtechnika kiérett 
voltának eredménye.
E fejlődés folyamán szétválik a kőművesmesterség, a falazás és az egyszerű 

– például a lakóházakban szokásos – boltozások feladatköre. A 14–15. század 
folyamán a templomok és egyéb nagyobb terek fagerendás fedését kiszorítják 
az  igényesebb, magas  technikai  tudást  sugárzó,  kőfaragók  által  készített,  az 
akkori  építéstechnika csúcsát  jelentő bordás boltozatok. Ezek –  ilyen a pan-
nonhalmi Szent Benedek kápolna  lefedése  is – már a  tervezés  rajzi módszen-
reiben  jártas, a  teherhordó szerkezetek megoldásában esztétikai érdekességet 
és újdonságot kereső kőfaragó mesterre vallanak. A német és prágai kőfaragó 
páholyokban – Peter Parler (1330–1399) a legnevesebb prágai mester – érik ki 
a  legmagasabb színvonalra ez az új  tervezői  szemlélet,  amelynek  szerényebb 
példái nálunk az említett nyírbátori és szegedi hálóboltozatok. A kőfaragó mes-
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terek közül került ki István, kassai építőmester, aki a 15. században működött. 
A városi építkezések ellenőrzése vagy részben irányítása Amszterdamban már 
a  14. század  első  felében  városi  építőmester  feladata  volt:  neki  kellett  ellene-
őriznie,  hogy  az  épülő  lakóház boltozatrendszere nem  ad-e  át  oldalnyomást 
a szomszédos épületre, a ház bontása esetén nem történik-e a szomszéd házak-
ban katasztrófa. A kőfaragó mesterek szerkesztő tudásával tehát már a statikai 
ismeretek  tapasztalati  szintje,  tudománya  is megjelenik. S egyúttal ugyanúgy 
lehet kőfaragóktól előregyártott elemeket is vásárolni, mint ahogyan a Vezúv 
kitörése idején, a pompeji környéki nyaraló teraszához Plinius unokaöccse vá-
sárolt oszlopokat és oromzatot.
A kőépítés általánossá válását a kőbányák és a szállítás fejlődése tette lehe-

tővé. Hazai építőköveink többnyire jól faragható mészkövek, ami pontos for-
málást, éles profiképzést, rajzos, díszített felületet tesz lehetővé. A kő lelőhelye, 
a bánya ismerete sokszor újabb adatokat nyújt a műemlékről, segít a következ-
tetésben,  így  ez  is  beletartozik  a  kutatásba.  Egyes  köveink  gyors  korróziója 
(erre hajlamos a sóskúti puha mészkő, amelyből a 19. század végén a Parlament 
is épült) pedig már a kővédelem korszerű kutatómunkáját, új technológiák ki-
alakítását is megköveteli.
A kő szállítása leggyakrabban vízi úton történt: a fertőrákosi kőanyag is vízi 

úton  érkezett Lébénybe, Győrbe. A vízi  rakodóig  görgőpályákon  tették meg 
a kövek az utat. A tengelyen való szállítás bonyolult volt a földutakon. Egy-egy 
nagyobb, egyedi darabot később is ácsok követtek dúcanyaggal a hidak, átere-
szek megerősítése céljából. Tengelyen inkább nyerskövet szállítottak, a csorbu-
lás veszélye miatt.
A legkényesebb művelet a nagyobb faragott kövek beemelése volt. Ácsolt fa-

szerkezetek, csigasorok, taposókerekek (fejlett harci gépekhez hasonló szerke-
zetek) segítették már a rómaiak idején is a kövek mozgatását. A középkor céhes 
építőkorszaka, a városiasodás és katedrálisépítés idején a fa megmunkálásában 
nemcsak az asztalos szerkezetek, hanem az ősi hagyományú ácsszerkezetek is 
tovább fejlődtek. A vízierővel hajtott gatterekkel a 14. század elejétől már deszA-
kává lehetett a rönköt fűrészelni. Belső taposókerekes, mozgatható karú eme-
lőszerkezetek és nehéz állványok segítségével jutottak fel a falazó tömbkövek, 
oszlop- vagy támpillérelemek, faragott bordák, a boltsüvegek tégla- vagy kő-
anyaga és a zárókövek néha negyven méter magasságba, templomtornyoknál, 
lakótornyoknál ennél is magasabbra. A reneszánsz egyetemes tudású, a techni-
ka történetében is kiemelkedő mestere, a vízműveket, gépeket, sárkányrepülőt 
alkotó Leonardo da Vinci kőemelő szerkezeteket is tervezett.
A nagyobb bányákban a kőfejtők és hasítók mellett több száz kőfaragó is 

dolgozott, egy-egy község egész lakossága erre települt. A kőfaragók a kövek 
munka  közbeni  mozgatása  miatt  általában  négyfős  kompániákat  alkottak. 
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Egy-egy nagyobb előgyártott kőszerkezetet, boltozatot, kapuzatot, oszlopren-
det, nyíláskeretet egy az egyben ki kellett rajzolni, szerkeszteni; a fugákat is be 
kellett jelölni a sablonkészítés folyamán, hogy a bányában megfaragott kövek 
a  beépítéskor  pontosan  összeilleszthetők  legyenek.  A kőfaragó  szerszámok: 
a csúcsos- és laposvégű kővágókalapács, fogasélű kalapács, vésők, kőfűrész, kő 
esztergaállvány mellett a felszerkesztéshez fémvonalzót, derékszöget és körzőt 
használtak. A kőkonszignációt a jobb minőségű, tervezett osztásrendű burko-
lat vagy profilokkal ellátott faragványok esetében ma is el kell készíteni; csak 
a szokásos, vékony, azonos méretű lapburkolat elemeket lehet (mint a kerámia-
lapokat) raktárról rendelni.
A lébényi templomot a helyszínen közel száz ember faragta. Többségük jel-

telen kőfaragó vagy  elhelyező kőműves,  akik  a  falat  rakják;  és  ácsok,  akik  a 
nehézállványt, zsaluzatot építik. Ha a törés- vagy csorbulásmentes szállítás biz-
tosítva van, a kváderköveket, vagy a hosszméretben mérhető párkányokat a bá-
nyában faragják, sablon vagy adott sormagasság után. A faragási technika a dí-
szítményeknél  és  egyes  részleteknél kőszobrászi  szintig  emelkedhet. Ez  igen 
alapos tanultságot és sokféle, jóminőségű szerszámot igényel, így csak kevesek 
feladata. Minden kőfajta más technikát, más eszközöket és tapasztalatot kíván.
A feldebrői altemplom környékbeli vulkáni tufából faragott,  lefelé szélese-

dő oszlopkötegei gyakorlatlan kőfaragókra és kezdetleges szerszámokra valla-
nak,  a  bányában  foglalkoztatott  „nagyolók”  színvonalának  felel  meg.  Nincs 
nyo ma  szerkesztett  előregyártásnak,  feltételezhető  azonban,  hogy  e  felületek 
vakoltak  és  festettek voltak  (Kőfalvi,  1980). A finomabban  faragott,  egyetlen 
középoszlop  anyaga  viszont  forrásvízi  mészkő,  ezt  messzebbről  szállították. 
A vértesszentkereszti templom helyszíni keménymészkő anyagait máshol nem 
tárták fel, faragásai mégis magasszintű tudásról, többféle szerszám használatáa-
ról tanúskodnak. A szekszárdi, 11. századi indás félpillér fejezetének palmettás 
motívumai (amelyek a pilisszentkereszti kőfaragásokon is megjelennek) viszont 
itáliai tanultságú kőfaragóra vallanak, az áttört díszítmény a velencei San Marco 
11. századi részeinek formai megoldásait követi. A vállkő hosszabb és rövidebb 
oldala sem azonos színvonalú, lehet, hogy az egyiket az idegen mester, a többit 
hazai tanítványa faragta. Erre a technikára az áttört faragványdíszek jellemzők, 
ahol kőfúrókat és finom, e célra készített vésőket használnak. Ez a levantei tech-
nika az iszlám világ kőrácsaival s a kopt művészettel is rokonságot mutat, a kor 
egyetemes kőfaragóművészetét idézi (Tóth, 1980). A faragványok minősége ter-
mészetesen a kőanyagtól is függ: a puha és idővel letompuló élű sóskúti durva 
mészkőtől, a Buda környéki márgától az ottani forrásvízi mészkőn és a piszkei 
vörös tömött mészkőn át a siklósi „márványig” terjedt e hazai skála.
A kőfaragó technika művészeti minősége az emberábrázolás terén mutat-

kozik meg a legjellegzetesebben: a vértesszentkereszti férfifejeken bátortalan, 
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szerény tudásszint mellett az egyiken magabiztos szobrászi erő is megjelenik. 
Máshol  arra  találunk példát, hogy  fát  jól  faragó ember  ismerkedik  a kőfara-
gás nehézségeivel. A honfoglalás kori, csak a fához és fémhez értő magyarság 
a 15. század végére, Mátyás udvari reneszánszában jut el a kőfaragás szobrászi 
tökélyére; a technikai elemekben, a boltozatok kőszerkezeteiben azonban már 
az előző kor,  a 14. és 15. századi gótika  fejlődött  fel  a csúcsra. A reneszánsz 
formaelemeit a helyi mesterek a többi európai gótikus kőfaragóhoz viszonyít-
va már az 1490-es évektől kezdve alkalmazták (kőszegi vár ablakai, 1490 k.), 
de gyakran gótikus szellemű módosítások is tapasztalhatók. A gyulafehérvári 
Lázói-kápolna (1512) és a bártfai városháza (1505–1509) a helyi reneszánsz leg-
szebb emlékei.
Egy műemlék kövei nem feltétlenül egy bányából származnak. Az esztergob-

mi építkezéseknél a dunakanyari andezittufa és az Esztergom és Óbuda közötti 
forrásvízi mészkövek mellett  a  siklósi  kemény mészkő már  a  12. században 
előfordul, de ebből épült 1506–1507-ben a 19. századi bazilikába átmentett sik1-
lósi „vörösmárvány” anyagú Bakócz-kápolna is.
A jáki templomban kisalföldi bazalttufa, pannon homokkő és – talán auszt-

riai – metamorfikus homokkő fordul elő a legnagyobb tömegű, de nem fertő-
rákosi Lajta-mészkő és a már említett, római emlékekből származó görög már-
vány mellett. A simontornyai -féle várkastély korai falazatú részei riolittufából, 
a várkapu és lovagterem egyes részei pannon homokkőből, egyes kövek vörös 
homokkőből,  a  legnagyobb  rész azonban sóskúti durva mészkőből  és Lajta-
mészkőből épült, de a torony éleinek kváderköve forrásvízi mészkő, a  loggia 
pedig Buda  környéki márga. A zsámbéki  templom  anyaga  a  környéken  lévő 
bánya puha Ozorai Pipo mészköve,  a nagyvázsonyi ún. Kinizsi-vár  lakótor-
nyának roppant kőtömege sóskúti jellegű durva mészkő környékbeli változata.
A kőanyag  szállításánál  egyes  esetekben  különleges  nehézségekkel  kellett 

megküzdeni.  A gyönyörű  fekvésű,  de  igen  nehezen  megközelíthető,  mere-
dek hegy tetején épített füzéri vár kiemelkedő kápolnatornyával az egyik leg-
szebb  látványt nyújtja hazánkban. A 13. században már meglévő vár későbbi 
kváderekből falazott bástyatornyában csillagboltozat fedte a kápolna terét, amit 
a sarokban baldachinos falpillérek tagoltak; ablakai alatt pálcaműves ülőfülkék 
finom faragása figyelmeztet a romok eredeti szépségére. Látványként hason-
ló szépségű a Bakony közepén a cseszneki várrom. Itt hegyek karéjában, egy 
festői völgy mélyén emelkedő dombon épült a 14. század elején a tűzfegyve -
rek előtti vártípusnak megfelelő alsó- és felsőudvaros, két hatalmas toronnyal 
védett, öt helyiségből álló vár. Földszintje dongaboltozatos, emelete csúcsíves 
boltozatú, a második emelet famennyezetes volt. Lent is áll egy torony, a fel-
vonóhídhoz tartozott. A völgybe érkezve váratlanul  tűnik szembe a várrom, 
amit a környező hegyek oldalán vezetett út körbe jár, páratlan élményt nyújtva.
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Füzér, várrom1

A 13. században az Abák, a 14. században a Drugethek, 1430-tól a Peréz-
nyiek, Báthoryak, majd a Nádasdy család birtokolta azt a várat, melyben 
a Szent Koronát  is őrizték egy rövid  ideig 1527-ben, és amelyet Lipót 
császár a kuruc időkben, sok várhoz hasonlóan felrobbantatott. A főka-
putól többször megtört folyosó visz a meredek hegyen álló várba. Né-
hány helyiség nyoma maradt meg: egy kandallós szobáé, egy dongabol-
tozatos helyiségé, mely  fölött  a  kváder négyszögletes bástyatoronyban 
kápolna állt négy csúcsíves ablakkal és hajdan csillagboltozattal fedve, 
melyet  baldachinos,  valószínűleg  szobrokat  tartalmazó  falpillérek  tar-
tottak. A faragványok kassai kőfaragó szerzőségére utalnak.

E középkori váraknak – a füzérinek is – csak egyes részei készültek kőfaragó 
munkával. A kőművesek által készített nagytömegű, csak idomított kövekből 
épített  falakban  igen gyakran  a  falban oltott,  égetett meszet használnak. Az 
égetett mész vízzel egyesülve hőfejlődés közben mészhidroxiddá alakul, a pép 
kitölti a hézagokat, majd a levegőből széndioxidot felvéve újra mészkővé válik, 
konglomerátumként köti össze a köveket. A még 13. századi eredetű sárospa -
taki várban a hatalmas Vöröstorony, de a 16. század közepén kiépített lakóton-
rony is feltehetően így épült. A Vöröstorony leomlott részeinek monumentális 
látványa hosszú ideig megrendítő élményt jelentett. Csak a fertőrákosi kőbánya 
különös léptékű tereihez hasonlítható ez a hatás, amit a közelmúltban történt 
helyreállítás jórészt megőrzött, hiszen az ép és teljes mű látványa is – bár másfét-
le monumentalitást érzékeltet – egyfajta megrendülést vált ki az érzékeny szemü-
lélőből. Belső  tereinek  helyreállítása  óta  a  torony  újra  látogatható,  így  képet 
nyerhetünk a középkori lakótornyok roppant méreteiről, de a későreneszánsz 
kőfaragó munka szépségeiről is.
Ezt  a  kőépítészetet,  amit  az  ókori  és  középkori  szakrális  építészet,  vagy 

a várak, városfalak, paloták nagy többsége alkot, gyakran monumentális épí-
tészetként  is említik. A csiszolt kőkor után, a bronzkor  idején kezdődő nagy 
kézműves kultúra – a kőépítés, kőfaragás kultúrája – többezer év alatt érkezett 
el  a kőépítészet  tökéletes kimunkáltságának  szintjére. Ezen a kifinomuláson 
keresztül jutott el az emberiség maga is a kő kiemelt, egyeduralkodó szerepe, 
a kőkorszak végére.

1 A füzéri felsővárat Rudolf Mihály DLA, Molnár Katalin és Lipták Zoltán építészek tervei 
szerint  rekonstruálták, míg  az  alsóvárat  Skardelli György  és Kelemen Bálint  jegyzi. Az 
újjáépítés 2016-ben készült el (a szerk.).
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III. Az újkor és a modernizáció évszázádai

Török kor – A három részre szakadt ország

A Mohácsot követő pusztulás az 1541-től három részre szakadt országban épp 
hazánk mai  területén  volt  a  legsúlyosabb. A százötven  éves megszállás  alatt 
a török által meghódított területeken a Mátyás-kori budai vár és más értékeink 
mellett az aprófalvak jó része is elpusztult (csak a mohácsi csatamező terüle-
tén hét középkori falu állott). Kialakultak az adózás kötelezettségét elfogadó, 
de  a kisebb  rablócsoportok  ellen  védekezni  tudó  nagyfalvak  –  olyan  sajátos 
demokratikus folyamatokban ekkor mezővárosokká fejlődő települések, mint 
Debrecen vagy Kecskemét –, s egyúttal megerősödött a nyári, második szállás-
ként kialakuló, valószínűleg a török kor előtt is létezett alföldi tanyarendszer.
Néhány érdekes, iszlám emléken kívül, mint a budai Rudas és Király fürdő, 

a Pécs főterén álló Gazi Kaszim dzsámi vagy az egri Minaret, más alig maradt 
a hódítás után, csupán a visszafoglalt Buda romhalmaza.
A töröktől többé-kevésbé érintetlen, folyamatos fejlődés csak a Felvidéken, 

a szász városok területén, vagy a török megszállta terület felett fekvő, jellegze-
tes kétutcás szerkezetű központtal rendelkező magyar városokban, a törökkel 
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feudális függésben lévő, mégis különálló Erdélyben és a három terület határán 
fekvő Partiumban alakult ki.
A Dunántúl északnyugati szögletében a bécsi udvar többnyire olasz erede-

tű mesterei,  várépítő hadmérnökei  (az  egyik  legismertebb Pietro Ferrabosco) 
dolgoztak. A tűzfegyverek új követelményei szerint kerek ágyúbástyákkal vagy 
kiugratott élesszögű új olaszbástyákkal, kazamatákkal erősítették meg Pozsony, 
Győr, Komárom vagy Eger várfalait. Reneszánsz elemekkel gazdagítva építették 
át a király, a főurak vagy városok középkori várait, várkastélyait: Sárvárt, Várpa-
lotát vagy a török által is megostromlott, középkori eredetű kőszegi várat. Jellegt-
zetes, négy saroktornyos reneszánsz vár épült Egerváron, a Kis-Balaton mellett 
-1569ben. Az egervári háromszintes udvari árkád és a későbbi sárvári Nádasdy-
kastély udvara, bejárata érzékelteti e munkák magas színvonalát. Nádasdy Ta-
más, az ekkori nádor Palladióval  is kapcsolatban állt,  amit egy 1560-ban kelt 
velencei keltezésű Palladio-levél bizonyít. A főuraink olaszos kultúráját tanúsító 
több hasonló építkezés mellett ilyen a sopronkeresztúri Nádasdy-várkastély is, 
amelynek árkádos udvara dunántúli hagyománnyá válik a lakóházakban is (pél-
da rá több soproni lakóház mellett a győri „Magyar ispita” a 17. századból). E 
négytornyú kastélyok talán legszebb példája az észak-erdélyi Aranyosmeggyesen 
1620–50 között épült, az elmúlt évtizedekben rommá vált Lónyay-várkastély.

Egervár, kastély
Az  1513-ban már  castellóként  említett  épületet Nádasdy Tamás, majd 
a fia, Kristóf építette újjá itáliai típusú, olaszbástyás védművek mintájá-
ra. Az építkezések a váron található címer szerint 1569-re fejeződtek be. 
Szabályos négyszög alaprajzú formában belső udvar található, a sarkokon 
helyezkednek el az egyszintes épülettel közel egymagas, kifele kissé he-
gyesedő olaszbástyák. 1664-ben a törökök felgyújtották a várat. A 18. száe-
zadban a Széchényi család örökölte az épületet. 1687 körül barokkosan 
átalakíttatták, a déli szárnyat elbontva U-alakú épületet nyertek, és man-
zárdtetőt húztak a falakra. A jelenlegi állapot ezt a formát őrzi.

A Perényiek még a török megszállás előtt, 1515–19 között építették ki a siklósi 
vár déli szárnyát a firenzei reneszánsz szellemében, majd az 1530-as években 
már Sárospatakon újították meg a  lakótornyot,  s 1541-re olasz építész, Ales-
sandro Vedani vezetésével építették meg a reneszánsz Perényi-szárnyat.
A Vöröstorony és a Perényi-szárny között épült a lengyelországi Baranow-i 

kastély udvarával is formai rokonságot mutató, újabb nevén Lorántffy-loggia, 
amelynek  építéstörténeti  kutatása  a  közelmúltban  az  erdélyi magyar  fundáló 
mesterek tevékenységének megismeréséhez vezetett.
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A lengyel  és magyar  építészet  között  ekkor nemcsak  az  íves  loggia-motí-
vumban jelentkezik formai hasonlóság. A szepességi, eperjesi és késmárki pol-
gárházak, az itteni harangtorony vagy a fricsi kastély formavilágában a 17. száá-
zad elején megjelenő pártázatos homlokzatzárás, a kislejtésű tetőt eltakaró, így 
a lapostető illúzióját keltő pártázatos attika a lengyel reneszánsz sajátos hatá-
sáról tanúskodik. A pártázatos reneszánsz megjelenése azt is érzékelteti, hogy 
amíg a Mátyás és Jagelló korban az olasz reneszánsz Magyarországon keresztül 
hat a környező országokra, a török kor lelassult időszakában ez a hatásfolyamat 
megfordult: a cseh és lengyel fejlődés a folyamatosabb.
Természetes ezért a hasonlóság a lengyel és részben a cseh építészettel az épí-

téstechnika részleteiben is. A krakkói Wawel udvarának 16. századi újjáépítése 
során az ólomba rakott áttetsző üvegkorongokat ugyanolyan „üvegcsűrökben” 
vagy esetleg ugyanazokban a földesúri hutákban állítják elő, mint a 16–17. szá -
zadi várak, várkastélyok és módosabb polgárházak üvegablakainak kerek vagy 
hatszögletű  tányérkarikáit,  üvegtányérait. Az összeillesztés  fa, ón vagy ólom 
megoldása  is  azonos. De  gyakoribb  a  kovácsoltvas  felhasználása,  és  fejlődik 
a fűtéstechnika is. A 14. századtól terjedő és egyre gyakoribb cserépkályhafűtés 
–  amely  a  német  területekről  a Dunán  érkezett  le más  olyan  kultúrjavakkal 
együtt, mint például a dél-német reneszánsz karosszék formavilága – hatéko-
nyabb, mint az egyes várainkban, például Simontornyán olasz mintára megje-
lenő kandalló. Együtt fejlődnek ezzel az ablakszerkezetek is. Bár az egyrétegű 
szárnyat még kőkeretbe építik, 1630-tól már nagy mennyiségben állítanak elő 
a  magyar  üvegcsűrök  ablaküveget.  Ebben  az  időszakban  azonban  nemcsak 
a kastélyudvari  ívsorok,  a  reneszánsz  pártázat  és  az  üvegpogácsák  hasonlók 
a két ország területén, hanem a fa haranglábak is.
Lorántffy Zsuzsanna  levelei  azt  tanúsítják, hogy utasítására 1646–47-ben 

épült a loggia és a lépcső, ahogyan azt Détshy Mihály kutatásai bizonyították 
közel száz év eltérést korrigálva. Egy bécsi német, majd erdélyi mesterek „fun-
dálásában”,  tervezésében  készült  a  viszonylag  bonyolult  építményrész,  amit 
már nem lehetett csupán helyszíni utasítások alapján megépíteni. Az ismeretlen 
nevű német tervét a Fundáló Imre deák alakította tovább, az oszlopokat azon-
ban még a német mester faragtatta. A kőművesek erdélyi városokból: Segesvár-
ról, Brassóból valók voltak, és a kőfaragók is erdélyiek, akiknek lassú munkájára 
panaszkodik az építtető jószágkormányzó, Debreczeni Tamás. Érthető tehát, 
hogy a lépcsőmegoldás a keresdi Bethlen-várkastély külső lépcsőjével, oszlopai 
a bethlenszentmiklósi kastély oszloprészleteivel rokon szelleműek. Amikor kö-
zel száz évvel később a loggia leég, 1783-ban Oratschek András, sátoraljaújhelyi 
kőművesmester már a barokk kor szokásai szerint kiérlelt tervet, költségvetést 
és méretkimutatást készít: ekkorra a középkori szokásrendszert teljesen kiszo-
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rította a német tájékozódáson és szokásokon, ábrakönyveken és tervezési mód-
szereken alapuló, a késői céhes korra jellemző fejlett építéstechnika.

Sárospatak, vár
1534-ben  Perényi  Péter  kezdte  a  pataki  vár  építését  kassai  és  szepesi 
mesterekkel. A Bodrog partja fölé zömök, közel kocka arányú hatalmas 
lakótornyot emeltetett,  eköré  rombusz alakban várfalakat  építettek,  és 
ezt  vette  körül  az  észak-déli  irányban  hosszan  elnyúló  külső  vár.  Az 
ötszintes lakótorony alagsorát gabona- és élelmiszertárolásra használták, 
22 méter mély kútja biztosította a vár vízellátását. A védelmi rendszer 
kiépítését már ezen a szinten megkezdték, két, három, sőt négy lőréses 
kazamatafolyosó  burkolja  körül  a  termeket.  A földszintnek  megfelelő 
második szint déli nagy terme ebédlő lehetett, két kisebb helyiség kap-
csolódik ehhez. A harmadik szinten kincstár, levéltár és kápolna műkö-
dött,  fél emelettel  feljebb  ismét  lőréses körüljáró húzódik. A negyedik 
szint nagytermét I. Rákóczi György audienciás szobája: a bokályokkal, 
török  csempékkel  kirakott,  habán  kályhás  helyiség  szomszédságába 
építették.  Itt  a Perényi-címeres,  reneszánsz  ablakkeretes  díszteremben 
ítélték halálra Bezerédi Imrét. A legfelső szintet az ágyúk elhelyezésére 
szánták. Négy kis saroktorony és védelmi folyosó felett húzódott erede-
tileg a zsindelyes sátortető, melyet a császári csapatok 1702-ben felrob-
bantottak, és ennek következtében leégett.
1540-ben  építették  a  keleti  szárnyat,  de  a  várúr  halála miatt megsza-
kadt  az  építkezés.  Fia, Gábor  1562–63  körül  fejeztette  be  a  Perényi-
szárnynak nevezett  részt. 1573-tól  a Dobóké  lett  a vár, melyet Balassi 
Bálint Dobó Krisztinával  kötött  titkos  házassága  után  1584  karácso-
nyán birtokba kívánt venni. Az épületet később Bocskai hajdúi foglalták 
el,  1608-ban  a Lórántffyaké  lett, majd  Lorántffy Zsuzsannával  kötött 
házassága révén Rákóczi György kezére került. A második nagy építési 
időszak ekkor kezdődött.
A keleti  szárnyra 1617–18-ban újabb emeletet húztak Fundáló Márton 
lőcsei  kőfaragó  tervei  alapján,  majd  Rákóczi  fejedelemmé  választása 
után felesége kiépíttette a rezidenciális részeket. A déli, Lorántffy-szár-
nyon 1642–43-ban gyulafehérvári Fundáló Mátyás építész, erdélyi Ist-
ván és Mihály mesterek dolgoztak. A boltozatos helyiségek között volt 
Lorántffy Zsuzsanna ebédlője és hálószobája a déli homlokzatra kiülő 
félkörös zárt erkéllyel. A nyugati szárny legszebb terme a famennyezetes 
„aranyas palota” volt. 1645-ben Zsuzsanna már özvegy volt, ekkor adta 
azt az utasítást, hogy a Vöröstorony külső lépcsőjét nem lehet lebontani 
addig, míg az új grádics el nem készül. A sokáig két másodlagosan elhe-
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lyezett évszámos ablakkeret miatt Perényi korára tett loggia építése tehát 
majd száz évvel később zajlott. A különös formálású oszlopokat erdélyi 
mesterek faragták 1646-ban Sárdi Imre deák közreműködésével.
A vár  nevezetességei  közé  tartozik  az  északkeleti  sarokbástyaszoba, 
amelyet  rózsával  záruló  boltozata miatt  Sub Rosanak neveztek  el. Az 
allegorikus alakokkal kifestett teremben szőtték a Wesselényi-féle ösz-
szeesküvést 1670-ben. Rövid időre visszakapta régi fényét a fejedelmi re-
zidencia: II. Rákóczi Ferenc ide költözött 1693-ban, majd a harcok után 
1710-ben  innen  indult a száműzetésbe. A vár ezután osztrák hercegek 
tulajdonába került. Több ízben átépítették hol barokk, hol romantikus-
eklektikus stílusban az épületet: a nyugati bejáratot kétszer is áthelyez-
ték, a várudvart a torony felé megnyitották stb.
Az 1964-től folytak a vár helyreállítási munkálatai, a hosszú névsorból itt 
csak Szakál Ernő és Détshy Mihály nevét emeljük ki.

A 17. századi  építési  kultúra  jellemző  és  nagyszerű  példája  a  későbbi  erdélyi 
kancellár, Bethlen Miklós fiatalkori építkezése, a bethlenszentmiklósi kastély, 
melyben  francia  és  itáliai  benyomásait  összegzi  az  épület  nagyvonalú  kiala-
kításával. Az erdélyi későreneszánsz és a küküllő-völgyi kastélyok – ez volt a 
reneszánsz  várak,  kastélyok magyar  „Loire-völgye” –  legszebb példája  ez  az 
1668–73 között épített, majd második emeletével 1684-re befejezett, a Kükül-
lőre kétszintes árkádsorral megnyíló kastély.

Bethlenszentmiklós, kastély
E későreneszánsz kastély építésze és építtetője a sokat utazott, kiművelt 
Bethlen Miklós. Filozófiai,  teológiai,  történelmi  és  irodalmi  tanulmá-
nyai mellett  a katonai  építészetet  akadémiákon  tanulta  (többek között 
Leydenben  és Utrechtben),  és  traktátusokat  fordított magyar  nyelvre. 
Apja nem engedte, hogy külföldi mestereket hívjon, egyedül a vén német 
Tóbiás értett a kőfaragáshoz, ő viszont már jó negyven évvel az építke-
zés megkezdése előtt került Erdélybe. A rossz építőanyag és a szaktudás 
hiánya miatt születtek az épületnek hibái is.
A szabályos négyszög alaprajzú,  tömör,  a  falu  felé  sarokbástyás épület 
mégis  nagyon  újszerű  e  korban. Erdélybe  1660-ban  törtek  be  a  törö-
kök, ez az építkezés 1667-es előkészítő munkálatok után 1668-ban kez-
dődött. Mégis csak a külső falrendszer sáncai, bástyái (később, 1686 és 
1699 között épültek), a kastély bejárati oldalának lőrései és a titkos lépcső 
szolgálta a védelmet; az épület a kert felé teljesen nyitott, két jelzésszerű 
sarokbástya között két emeletet fog közre a szokatlan módon páros ál-
lású, hat tengelyes árkádos tornác. Ennek közvetlen előképe a velencei 
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mester által tervezett radnóti kastély később befalazott loggiája lehetett, 
de láthatta Bethlen Sansovino velencei könyvtárépületét is más, hasonló 
árkádsorors épületek mellett. Bethlen árkádjainak vannak hibái: nincs 
középtengelye, nagyon tömzsik az oszlopok, sehol nem látni féloszlopos 
tagolást; e hibákat, azonban feledteti a sajátos hangulatot árasztó, széles 
elfekvő íveivel nyugalmat sugárzó, a hazai barokk egyéni ízeit adó arány-
rendszer. Az építkezés első fázisa 1673-ban befejeződött, ekkor az első 
emelet volt készen. Egy másik felirat szerint 1682–83-ban másfél év alatt 
befejezték a további részeket.
A belsőt háromszor három szoba osztja, az előcsarnok melletti jobb és 
bal oldalon az építtető és  felesége  szobája, középen a  lépcső, majd az 
ebédlő. A második  fázisban  készültek  el  a  földszinti  boltozatos  helyi-
ségeket díszítő stukkók, az emelet már dísztelen. 1686-ban az épületet 
a sarkoknál sárga és vörös csíkozásúra festették. A 18. században a roná-
gálódások miatt átalakították, barokk elemeket toldottak hozzá. Maga a 
renováló vihette aztán tovább a tornácmotívumot más épületekre, pél-
dául Zsibóra, Mezősámsondra és Görgényszentimrére.

Faragómolnárok, várépítők, fundálók

Erdély  építészetében  a  török  hűbériség  társadalmi  következményei  ugyan 
konzerváló erőt jelentettek, de nyitottá tette a tájékozódást a protestantizmus 
átvétele Észak-Európa, Németország, Hollandia felé. Apáczai Csere János is-
kolamesteri működése, Magyar  enciklopédiája  (1653),  a  könyvnyomtatás  fej-
lődése  és Európa  legelső, már  1548-ban meghirdetett  vallási  türelmi  rende-
lete annak a kultúrának a  jegyei, amelyben a késő gótikus kő építőkultúra és 
a hosszan elhúzódó reneszánsz kultúra az ács és asztalos mesterség fejlettsé-
gével kapcsolódik. A 17. századi, megkésett erdélyi „virágos reneszánsz” – az 
álmennyezettel fedett kőtemplomok festett fatáblái, az Umling és más asztalos 
családok remekművei – a középkor céhes mesterségének késői hazai felvirág-
zását jelentik, amelynek hatása a protestantizmus prédikátorai révén a Dráva-
vidékig,  a  dél-baranyai  templomokig vagy  a Tiszahátig,  például  a  kis  tákosi, 
a  népi  építészethez  tartozó,  agyag  vertfalas,  alacsony  terű  templom pompás 
famennyezetéig, Nyírbátor, Zsurm, illetve Kárpátalja harangtornyaiig terjed.
Ennek a faépítészetnek vannak másféle gyökerei is, bár az erdélyi népi la-

kóház  többségében  eleve  faépítészet,  mint  ahogyan  a  festett  famennyezetű, 
négy saroktornyocskával gazdagított, Körösfő környéki falusi templomok to-
ronytetőszerkezetei is azok. Kós Károly leírása szerint akár négy csűr is elfér-
ne Magyarvalkó (1722) vagy Gyerőmonostor tornyának hatalmas tetőterében: 
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a hatalmas  toronysisak  szinte  ráborul  a  toronytestre. Ha van  is német,  szász 
közvetítésű  eredete  e  toronytípusnak,  arányaival,  jellegével  egészében  erede-
tivé, erdélyivé válik: a magaskultúra és a népművészet szerkesztésmódjukban, 
festett virágos díszítéseikben sajátosan egybeforr.
A faépítészet  felfutásának egy másik  forrása a 16–17. századi végváraknál 

folyó hadi építkezés volt. A külföldi várépítő mérnökök által „magyar várnak” 
nevezett rendszerben három védőövezet volt. A legkülső rész, a latorkert kerí-
tése csak egymás mellé állított karókból állt, ezt követte a palánkfal, külső-bel-
ső oszlopsorral, közöttük rőzsével megfonva, agyaggal kitöltve, megtapasztva 
és felül zsindellyel lefedve. Ez a fal a lövésektől csak felporzott, könnyen helyre 
lehetett állítani. Gyakran viszont hatalmas tölgyfatörzsekből rótták össze a pa-
lánkot. Ezek mögött voltak a gabona- és liszthombárok. A vár maga kőépület 
volt, építőanyaga gyakran a középkori templomokból származott, így Eger vá-
ránál is a 15. századi hatalmas székesegyház falait használták fel erődítésül. E 
várakat magyar várbírók tervezték, akiket itt is már fundálómestereknek hív-
tak. Szigetvár, Szeben, Kanizsa 16. századi várai, Érsekújvár 1614-beli átépí -
tése (mestere Kohári Péter) sok más mellett magyar várépítőmesterek művei. 
E várakat a környékbeli várjobbágyok építették fel. Minden „füsttől”, vagyis 
füstadót fizető jobbágyháztól 12 mívest, 12 öl hosszú palánkfát és 4-4 szekér 
vessző szállítását követelték meg. Egy-egy vár építéséhez föld- és mészhordó 
teknőkből is több ezer kellett.
Az  egyik  vidék  árokásókat,  vesszőfonókat,  a másik  sártapasztókat  adott: 

vagyis még a késő bronzkori földvár építéstechnikája élt tovább. Fafaragókra is 
szükség volt, ezt a mesterséget a 16–18. században a malmokat építő molnárok 
gyakorolták. A malom fa berendezései és szerkezetei különleges tudást igényel-
tek, a faragómolnárok a legjobb ácsok voltak. Ezek emlékét őrzi a Tiszakanyar 
feletti Tarpán  egy  szárazmalom,  amiben vak  ló  járt  körbe-körbe;  és  a  pápai 
18. századi kékfestőműhely hatalmas mángorló alkotmánya, amelynél vagy 63 
követ, tíz tonnát mozgattak vályúban hasonló módon. Faragómolnárok alko-
tása a túristvándi vízimalom is. Ez utóbbi műemléki helyreállítója a román kori 
kis  templomok – Egregy, Csempeszkopács –  és  a  népi  építészet  emlékeinek 
építésze, Mendele Ferenc volt. Ő állította helyre a török kor Duna-menti tégla 
őrtornyát, a dunaföldvári Csonka-tornyot is. A faragómolnárok végezték a gát-
kötő, bárdos és faragó munkákat, tartották karban a várak famunkáit, hidalá-
sait, ők szerkesztették az ágyútalpakat is. 1586-ban a töröknek Esztergomból 
Párkányra hajóhidat készítettek. Találékonyságukkal, különleges fakötéseikkel 
lehetővé  tették, hogy az adott,  szegényes anyagokkal és  technikával vas nél-
kül is építeni lehessen. E faépítés és várépítés minden tanulsága összegeződött 
a 17–18. század népi építészetében.
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A várépítők közül került ki Faustus Verantius (1551–1617) veszprémi vár-
kapitány, későbbi csanádi püspök, aki 1616-ban Velencében latin nyelven adta 
ki művét Machinae Novae címmel. Ebben többek között érdekes és újszerű fa 
hídszerkezeteket mutatott be hadmérnöki gyakorlatából. A 16. század második 
felében a császári építési felügyelők, a Bauamt, az udvari katonai építési iroda 
hadmérnökei már a fejlettebb területeken elterjedt tégla- és kőerődítmény rend-
szert építik. Az érsekújvári várat is eredetileg Ottavio Baldigara tervei szerint 
építették 1577–1588 között.
A 16–17. századi Magyarországon szinte változatlanul ugyanúgy építkeztek, 

mint a késői középkorban. Ha a fennmaradt építészeti emlékek azonos koríz-
lésről tanúskodnak, ez az építtető réteg megszerzett műveltségének eredménye, 
az erdélyi falusi templomok esetében éppúgy, mint a főúri kastélyoknál. A ké-
sői reneszánsz és korai barokk gyakorlata a művelt építtetők és koruk szintjén 
álló  tervezők,  fundálók működésének  eredményeként  a mostoha  történelmi 
vi szonyok ellenére alig maradt el Európától.
Az építtetőnek kellett még mindent szerveznie, a céhes iparban még nem 

alakultak ki a minden munkanemet végző műhelyek. Bethlen Miklós évekig 
várt a boltozatokra jó stukaturát (gipszdíszítést) felrakó kőművessegédre. Es-
terházy Miklós  nádor,  a  család  első  jelentős  építtetője  és művészetpártolója 
így  ír 1634-ben Fraknóból, miután elsimította a  tiszttartója és a várát építők 
közötti ellentéteket: „Ma azért – úgy hiszem – itt köll maradnom, mivel valami 
faragott követ is várok Bécsből, kit meg köll látnom mint csináltanak, és mint 
tegyék a kőfalba is be, meg köll azt is mutatnom.” Esterházyt Koppány Tibor 
idézi, aki a fenti összefoglalással zárja 17. századi építéstechnika-történeti kutas-
tómunkájának beszámolóját. Hozzáteszi Voit Pál megállapítását is: „a műhely-
gyakorlatnak a középkorban kialakult kánonjogai a fejlődés, különösen a tech-
nikai fejlődés során gazdagodtak és differenciálódtak ugyan, de lényegében a 
XIX. század közepéig változatlanok maradtak.” 
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Építészeti kultúránk a Habsburg-birodalom idején

A 17. század végétől a 20. század elejéig eltelt két és  fél évszázad a  technikai 
átalakulásban igen jelentős időszak akkor is, ha a 19. század közepéig látszólag 
kevés  a  változás  az  építés  technikai  folyamataiban.  Buda  visszafoglalásától 
1867-ig, a kiegyezésig Magyarország a Habsburg-birodalom keretei között él, 
eleinte,  mint  lepusztult,  legnagyobb  részén  újratelepítendő  tartomány. Majd 
Mária Terézia  korára már  a  birodalom más  részeihez  újra  felfejlődő  terület, 
amely a 19. századi reformkor, az 1848–49-es szabadságharc, majd a kiegyezés 
eredményeként  –  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  keretében  lényegi  függet-
lenségét visszakapva – a polgárosodás és modernizáció  felgyorsuló gazdasá-
gi-társadalmi folyamatai révén a 19–20. század fordulójára, pontosabban 1910 
körülre a Monarchia területeinek nagyobb részével együtt újra az európai, illet-
ve világfejlettség (az Egyesült Államok, Anglia, Németország, Franciaország) 
élvonalához csatlakozik.
Ebben  a  gyors  újrafelfutásban  nem  lehet  tagadni  a Habsburg-birodalom 

egységesítő, nivelláló folyamatainak jelentőségét, Ausztria és a birodalom egé-
sze  szomszédként  és  hatalomgyakorló  elnyomóként  tett  hatását,  az  európai 
kultúrát  közvetítő  szerepét. A 18. században még  rendkívül  nyers  eszközök8-
kel  történik  mindez.  Az  idegen  nemzetiségűekkel  történő  betelepítések,  az 
uralkodórétegre  és  a  köznépre  gyakorolt  nyomás,  a  kuruc–labanc  kettősség, 
a  fejlesztésnek Buda és Pest helyreállítására való szűkítése, az alföldi mocsa-
ras-vizes  területeinek  és  a  városok,  például  Debrecen  elmaradott  állapota, 
valamint  további  elhanyagolása,  az  1705-ös  rendelet  a  várak,  erődítmények 
lerombolására, felrobbantására, s az így okozott pusztítás, a német nyelvű köz-
igazgatás idegensége nemcsak a Rákóczi szabadságharcot és a szatmári békét 
követő néhány évtizedre jellemző. A Mária Terézia korszak alatt az 1740–80-as 
években bontakozik ki valójában a fellendülés.
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Buda, királyi vár
Mária  Terézia  engedélyével  1749-ben  Jean-Nicolas  Jadot  tervei  sze-
rint  elkezdték  építeni  a Duna  felé  U-alakú  díszudvart,  a másik  oldaD-
lon  középrizalitot  magába  foglaló,  két  nagy  négyszögű  épülettömböt 
szárnyakkal  összekötő  palotát.  A középpontban  a  király  és  a  királyné 
hálószobái és a trónterem kaptak helyet. Ezek felett alkalmazták a kettős 
álkupola motívumát. A barokk átépítést, melyet részleteiben ma is csak 
metszetekből ismerünk, Nicolaus Pacassi, Oratschek Ignác és Franz An-
ton von Hillebrandt fejezték be.

Az a korai barokk, ami az ellenreformáció  idején a királyi Magyarország  te-
rületén – Nagyszombaton egyetemalapítással, barokk székesegyház-építéssel; 
Győrben, Kassán  jezsuita templomokkal, kolostorokkal; és egyes főurak,  így 
az Esterházyak kismartoni kastélyépítésével – már a 17. században megjelent, 
a  18. század  folyamán  a  főúri  és  egyházi  építkezésekben,  a  városiasodás 
folyamataiban kibontakozik, és az évszázad folyamán technikai vonatkozásai-
ban  is  a  fejlett  barokk  szintjére  érik.  A társadalmi-politikai  függésre  persze 
az  is  jellemző,  hogy  a  legjelentősebb  korai mű,  1702-ben  épp  Savoyai  Jenő, 
a  Budavárat  visszafoglaló  győztes  hadvezér  építészeti  értelemben  pompás 
ráckevei kastélya, mely a tervvel együtt az osztrák építész, Johann Lucas von 
Hildebrandt műve. Kupolás középrésze inkább francia, mint olasz, és itt ekkor 
még mindenképpen  idegen. Nem védekezésre  szolgáló várkastély  többé, ha-
nem a főúri élet – ez esetben alig használt – környezete. 

Ráckeve, Savoyai-kastély
A birodalmi haditanács első emberének tervezte 1701-ben Johann Lucas 
von Hildebrandt egyik első épületét, a nyárilakot. Az osztrák és itáliai 
barokk, valamint a francia kastélyépítészet, főleg Vaux-le-Vicomte pél-
dája  egyszerre  hatott  a  kialakításra. Az U-alakú,  immár  nem  zárt  vé-
delmi  rendszeres  épület  centrális  belső  tér  köré  szerveződik,  amit  az 
alaprajzban előreugró, diadalíves középrizalit hűen tükröz. Itt a nyitott 
kocsiátjáró felett kőszobrokkal díszített erkély nyílik, e mögött Savoyai-
címeres oromzat és a kupola. A többszörösen megtört, hullámzó hom-
lokzatot  ión oszlopokkal  tagolt  traktusok övezik a kis oldalrizalitokig. 
A földszintes épületből a több emeletre osztott kupolatér emelkedik ki. 
Az egyik helyiségben megmaradt az eredeti stukkódísz.

A 18. század mintegy kéttucatnyi jelentősebb barokk kastélya, a főúri építkezéú-
sek már új szellemben, más felfogásban és építési folyamatban születnek, mint 
a korábbiak. A nagy földbirtokok urai Bécsben építenek palotát, hazai kasté-
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lyaikat is osztrák építészek tervezik. Egy-egy uradalmi építési hivatal építésze 
évenként végigjárja a birtokokat, két évvel előbb kijelöli a faanyagként szolgáló 
kivágandó erdőrészt, utasítást ad a téglaégetésre a következő évi majorsági épít-
kezésekhez, amihez Bécsből küld tervet és beosztottjai ellenőrzik az építkezé-
seket. A kő helyett a téglaépítés válik általánossá a vakolt homlokzatokban kő 
nyíláskeretekkel, a kapuzat körül, a fő- és osztópárkányoknál díszesen faragott 
mészkő elemekkel. A Mária Terézia kor jellegzetes sárgára festett templomai, 
középületei vagy polgári lakóházai ezzel az olcsóbb és tömeges építésre alkal-
mas építéstechnikával készülnek.
Már a barokk felvirágzása idején épül a fertődi Esterházy-kastély (1764–66), 

e „magyar-Versailles”. Kialakul – hazai, magyar jelleget öltve – a Grassalkovich-
típusú barokk kastély,  amelynek Mayerhoffer András  tervezte kis péceli Rá-
day-kastély (1756–1776) és a gödöllői volt Grassalkovich- (majd királyi) kastély 
1742–50 között  épített,  később  többször  átépített hatalmas együttese,  illetve 
a gernyeszegi volt Teleky-kastély  (1772–78) a  legjellemzőbb példái. A fertődi 
kastély tervezésében maga a nádor, Esterházy Fényes Miklós is részt vesz, az 
építtetőnek azonban általában már nincs olyan közvetlen lebonyolító szerepe, 
mint korábban.

Fertőd, Esterházy-kastély
Rokokó kastélyaink között tartjuk számon ezt az óriási, eredetileg 126 
szobás épületet, ez a stílus azonban inkább csak a berendezésre, a díszí-
tésre és a kertre jellemző. Az 1721-es Martinelli-féle vadászkastélyt Es-
terházy Fényes Miklós 1761 körültől építtette át, nem teljesen tisztázott, 
hogy kivel. Jakoby Miklós a kivitelező, vagy műszaki tervező lehetett, az 
azonban valószínű, hogy a homlokzat kiképzését Hefele Menyhértnek 
köszönhetjük. A régi szárnyhoz U-alakban még további kettő csatlako-
zott. Az új épület udvari homlokzata középrizalitos: toszkán oszlopokon 
nyugvó  erkélyről  két oldalra  szabad  lépcső  fut  le,  az oromzat  felett  – 
csak annak a szélességében – egy síkfödémmel zárt harmadik emelet. 
Kétemeletes  összekötő  szárnyak  vezetnek  ívesen  a  kétemeletes  oldal-
szárnyakhoz, ezekhez még földszintes szakaszok is csatlakoznak. Az ud-
varba háromnyílású rokokó kovácsoltvas kapun lehet bejutni, a közepén 
delfines, puttós díszkút áll. A belsőt gazdagon díszítették falikárpitok-
kal, mennyezeti  stukkókkal,  szobrokkal,  tükrökkel, olajfestményekkel, 
falburkolatokkal. A leggazdagabb ezek közül a földszinti és az emeleti 
díszterem,  a  zeneterem és  a  kápolna  volt. A kertben nyílegyenes utak 
vezettek az operához, amelyben Haydn működött – sajnos ma már nem 
áll, a maga korában igen jelentős alkotás volt –, de ugyanitt bábszínház, 
a Napnak,  Fortunának, Dianának  és  Vénusznak  szentelt  templomok, 
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kávéház, vízesés, kínai pagoda, rózsakert gyönyörködtették a helyet ma-
gyar Versailles-nak hívó látogatókat, többek között Mária Teréziát.

Gödöllő, Grassalkovich-kastély
Sokáig – szignált tervek alapján – Mayerhoffer András 1744–47 között 
születő  épületének  tartották  a  Magyarországon  kastélytípust  teremtő 
művet. Azonban a budai palota hatása világosan kimutatható: itt is ket-
tős  álkupolát  találunk  a  középtengelyben. Van  egy  építész,  aki  Budán 
is,  itt  is  és  az  e  körbe  tartozó  hatvani Grassalkovich-kastélyon  is  dol-
gozott, neve Oratschek Ignác. A típus többi hazai példáját, a nagytété-
nyi Rudnyánszky-kastélyt  kivéve viszont  valóban Mayerhoffer  tervezte 
(péceli Ráday-,  gácsi Forgách-, gernyeszegi Teleky-kastély)  a 18. század 
’50-es,  ’60-as,  ’70-es  éveiben. Grassalkovich Antal 1751-től  építtette  át 
a korábbi épületet hazai építészekkel. A homlokzat főtengelyében töme-
gével  és magasságával  kiemelt,  oszlopokkal  alátámasztott  erkélyes,  há-
romtengelyes középrizalit emelkedik, efölött kupolát  idéző magas  tető. 
Rövid összekötő szárnyak vezetnek a sarokrizalitokhoz, innen hátrafelé 
U-alakban díszudvart fog közre két szárny. Vadásztrófeás lépcsőház ve-
zet az emeleti termekbe, ahol a középső, fehérarany dísztermet gobelines 
szobák fogják közre. Mária Teréziának reprezentatív szobát biztosítottak 
itt tartózkodása idejére. 1867-től a koronajavak egyike az Ybl Miklós által 
renovált épület, melyet Erzsébet királyné különösen kedvelt. A kertben 
kupolás klasszicista pálmaház van, a kastélyszárnyakhoz kapcsolódó ká-
polnában Georg Raffael Donner-típusú oltár. 1945 után elhanyagolt álla-
potba került, újjáépítése a kilencvenes években kezdődött meg.

Hatalmas kastélyok mellett óriási egyházi épületek (ilyen a jászói és szentgotte-
hárdi premontrei, illetve cisztercita templom és rendház, Franz Anton Pilgram 
tervei szerint); hatalmas állami építkezések, mint a pesti volt Invalidus-palota, 
a jelenlegi városháza, Anton Erhard Martinelli műve; érdekes ovális kupolájú 
templomok, mint a győri Karmelita- (Witwer Márton, 1721–23), a budai Szent 
Anna-templom (Hámon Kristóf és Nepauer Máté, 1740–58) vagy a Gerl Má-
tyás  által  tervezett  egri minorita  templom  (1758–73)  jelzik  azt  a  folyamatot, 
amit e virágzó barokk a városok alakításában is jelent.

Budapest, Invalidus-palota
1727-től 1735-ig építették Széchenyi György esztergomi érsek megbízá-
sából a háborúkban megrokkant katonáknak, 4000 férőhelyesnek szánt 
épületet, amely később a Károly-kaszárnya volt, ma budapesti központi 
Városháza. Anton Erhard Martinelli a párizsi és prágai invalidusházra 
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hasonlító tervei alapján kezdték építeni a -200szor 200 méter alapterületű 
óriási épületet, melynek oldalszárnyait belül a négyudvarosnak tervezett 
rendszerben  újabb  keresztszárnyépületek  kötötték  volna  össze,  ebből 
azonban csak az első két udvar körüli tömbök homlokzati és összekötő 
szárnyai készültek el. Martinelli olaszos elemekből összeállított, szigorú 
stílusát mutatja a háromemeletes homlokzat. Lapos falpillérek, egyenes 
szemöldökpárkányok  és  kis  faltükrök  váltakoznak  a  valamivel  dísze-
sebb, de  alig  kiugró öt  rizalit  tagolóelemeivel. A két,  diadalív-szerűen 
kiképzett bejáratot VI. Károlyt, Savoyai Jenőt és a birodalmi fegyvereket 
dicsőítő domborművek díszítik. Az épület közepén a kétfejű sas, alatta 
a földgömböt tartó Atlasz, a háború és béke szobrai hirdetik az osztrák 
hatalmat nem sokkal a levert, Rákóczi által vezetett szabadságharc után.
Az épület középtengelyében levő kápolnát Rados Jenő restaurálása után 
a főváros központi rendezvénytermének alakították ki.
Budapest, Szent Anna-templom
A hosszelrendezésre utaló karcsú kéttornyos barokk homlokzat mögött 
ovális  alakú  centrális  belső  tér  rejlik. Osztrák  és  olasz  hatást mutató, 
ismeretlen szerzőjű alaprajzi terv alapján Hámon Kristóf kezdte építeni 
-1740ben.  A szentély  1741-re  készült  el.  1748-tól Nepauer Máté, majd 
1762-től Hámon Mihály  vette  át  az  irányítást.  1805-ben  szentelték  fel 
a templomot Hickisch Kristóf befejező munkálatai után.
A homlokzatot  emeletenként  megismétlődő,  barokk  fejezetű  falpillé-
rek három mezőre tagolják. A kosárívvel záruló főkapu felett a Hit, Re-
mény és a Szeretet megszemélyesített szobrai állnak. Az emeleti közép-
ső  szoborfülkét  Szent Anna  és  Szűz Mária  együttese  tölti  ki.  Efelett 
szegmentíves timpanon Buda címerével és két angyallal. Az óranyílásos 
tornyokat jellegzetes barokk hagymasisak és laterna zárja.
A nyolcszögű alapokon nyugvó ovális kupola freskóját 1935-ben készí-
tette Molnár C. Pál és Kuntuly Béla. Az egyenes záródású szentély ku-
poláját viszont már 1772-ben kifestette Vogl Gergely egy Szentháromsá-
got ábrázoló freskóval.
A többször  megrongálódott  templomot  Rados  Jenő  állította  helyre 
1958-ban.

A hazai  építőmesterség  –  és  az  építőanyag-felhasználás,  elsősorban  a  tégla-
gyártás –  is fellendül tehát. A céhek hazai kialakulásának, megerősödésének, 
virágzásának a korszaka ez, amikor a céhlegénynek három évig külföldön kell 
vándorolnia. Osztrák, német, olasz területre jutnak el a leggyakrabban a mes-
terséget  tanuló  hazai  iparosok,  hogy  nemzetközi  tapasztalatok  birtokában 
végezzék  a munkáikat. Ezt  a  tapasztalatszerzést  a 18. század végétől már  az 
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építési tevékenységet tárgyaló kiadványok, a királyi kamara által készített min-
tatervek, mintarajzok is segítik.
Természetszerű a Dunántúli városok folyamatos fejlődése. Sopron, az 1676-

ban szinte teljesen leégett város viszonylag gyorsan újjáépül egységes barokk 
arculattal,  íves utcáival,  tűztornyával, szép belső udvaraival. Az ostrom után 
hasonlóan gyorsan újjáépülő budai polgárváros, Győr mai belvárosa, Pozsony 
és a 18. század végén egyházi építkezéseivel együtt kiépülő Szombathely, Veszl-
prém,  Vác,  Esztergom  a  jellegzetes  barokk  városházával,  vagy  Eger,  Kassa 
barokk városképe már a polgárosodás folyamatait mutatják. A 19. század ele�én 
a klasszicizmus és a reformkor  idején  is folytatódik az átalakulás. Pest – egy 
18. század végi angol útleírás szerint „a legnagyobb falu Európában” –, majd 
Debrecen is átépül: a 30 ezres mezővárosban a Kollégium és a Nagytemplom 
a klasszicizmus korai, érdekes és jelentős méretű épületei.
A kisebb városok között a 17. században telepített hajdúvárosok sajátos pél -

dái az ősi magyar települési formának. A kerített város hatalmas határ magja, 
lakóterületi belső része alig 2 km átmérőjű, amit azonban szérűskertek vettek 
körül 5–10-szer nagyobb terjedelmükkel, kettős – belső és külső – összetarto-
zó  telekrendszerrel. A töröktől  visszafoglalt  területeken  a  telepített  községek 
Mária Terézia korának birodalmi előírásai szerint, rendezett falvakként épüle-
tek. Egyúttal bekövetkezik a tanyák állandó lakosokkal való betelepülése a ké-
mények és kemencék bontásával fenyegető tilalmak ellenére. E falusi lakóházak 
évszázadról évszázadra fejlődnek. A középkori, kis fatáblával zárt nyílások üve-
gezett ablakká növekednek. Lassan a füstöskonyha is háttérbe szorul, az erdélyi 
nagy fekvő kemencéken, kemencepadkán az ott fekvő gyermekek számára már 
állandó meleg van. A helyiségek szalmaaljzata – amit az idő salétrombányává 
érlelt – döngölt agyaggá válik, s a 19. század elején elkülönül a már a gyarapo -
dást reprezentáló és ezért többnyire érintetlen, lakatlan tisztaszoba. Az ország 
lakosságának még a 19. század végén is -%74a földműves, falu- vagy tanyalakó. 
Ez a falu azonban már többségében náddal fedett, kéményes, fehérre meszelt, 
ablakokkal  ellátott,  tornácos  lakóházakból  áll,  bár  a Szamosháton még 1970 
körül is volt zsúppal fedett, fakéményes, téglaboltozattal épített füstöskonyhás 
lakóház. A Bakony vidékén, a Balaton-felvidéken már a kastélyokról lemásolt 
formák is megjelennek, hiszen egyes gazdagabb területen – például a Káli-men-
dencében – a falusi kőfalazatú házakat  is kőművesek építik. A 18-19. századi 
hazai falukép érdekes példája a szinte érintetlenül megőrzött Hollókő, amelyet 
a közelmúltban az Építészeti Világörökség részévé nyilvánítottak.

A 18. század értékteremtő képessége, fejlettsége – az építőtechnikától a funkk-
cionális fejlettségig; a kényelem és alkalmasság kultúrájától az  illuzionisztikus 
ábrázolás,  egyféle  szellemi  átlényegülés  állapotáig  –  egyetlen munkán  is  be-
mutatható. Igaz, ez akkor Közép-Európa, a Habsburg-birodalom egyik legna-
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gyobb középülete,  a barokk kori műveltség,  a Ratio Educationis  szellemének 
realizálója, Fellner Jakab által 15 éven át épített egri Lyceum.
A hazai késő barokk,  illetve copf építészet – a klasszicizmus felé  történő 

átmenet  –  legjelentősebb műve,  az  egri  főiskola  kitűnő  alaprajzi  rendszeré-
vel,  nagytereivel,  lépcső  és  közlekedőtereivel,  a  kor  tudományát  is  képviselő 
csillagda-tornyával méltó módon reprezentálja a fejlettségében újra európaivá 
érett Magyarországot, s annak építéstechnikáját, szellemi és tudományos életét. 
Fellner több jelentős műve, mint pápai és tatai temploma szerkezeti megoldá-
saiban és térméretében, térhatásában is az osztrák vagy német barokk építészet 
értékeihez hasonlítható, ha kissé egyszerűbb, provinciálisabb megoldásként is. 
A Lyceumra azonban ez sem mondható el; érett és tökéletes, az építéstechnika 
és szokások magas szintjén kifinomult alkotás.

Eger, Lyceum
Sokáig Fellner Jakab egységes és igen kiemelkedő művének tekintették 
az eredetileg egyetemnek szánt épületet, széles körben elterjedt részlet-
formáit Fellner-motívumnak nevezték. Alaposabb kutatás után kiderült, 
hogy a megbízó, Esterházy Károly püspök egy bécsi polgári építészt, Jo-
seph Ignatz Gerlt – az egri Gerl Mátyás unokaöccsét – kérte fel a tervek 
elkészítésére. 1762–63 folyamán több szakaszban létre is hozta ezeket, 
ezután  vehette  át Fellner  az  egyik  legjelentősebb késő barokk  építke-
zésünk irányítását. A mai kutatási eredmények szerint tehát Gerl hatá-
rozta meg az alaprajzi rendszert, az épülettömbök ritmusát, Fellnernek 
a homlokzattagolási rendszer és a belső térképzés tulajdonítható. 1779-
re a munkálatok befejeződtek.
A kétemeletes épület homlokzatai közel azonosak. A középen kiemelke-
dő timpanonos, erkélyes rizalitok nagyobb termeket foglalnak maguk-
ban: a nyugati díszteremben Franz Sigrist mennyezetfreskója a négy fa-
kultást ábrázolja (1781), északon a Magyarországon több jelentős művet 
alkotó osztrák Franz Anton Maulbertsch Üdvözültek freskója díszíti a 
kápolnát (1793), délen a könyvtárteremben Zách József által festett ar-
chitektonikus  keret  fölött Kracker  tridenti  zsinatot  ábrázoló  freskóját 
láthatjuk  (1778).  Az  építtető  határozta meg  a  festmények  programját, 
célja az volt, hogy a csak lyceumnak és nem egyetemnek berendezhető 
épületben kifejezze haladó álláspontját, miszerint a kor tudományossága 
és  az  egyház  tanai nincsenek  ellentétben  egymással. A keleti  homlok-
zat középtengelyében háromemeletes csillagvizsgáló torony emelkedik. 
A közel négyzet alaprajzú épület helyiségei folyosóra vannak felfűzve.
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A homlokzatokon stílusváltás figyelhető meg. A barokk jellegzetességeket (fél-
köríves timpanon és szemöldökpárkányok, a sarkok lekerekítése és sávozása), 
kiegészítik  az oldalhomlokzatok  rokokós  részletformái,  a  főhomlokzaton vi-
szont a megrendelő kérésére már a szigorúbb klasszicista jegyek dominálnak.
A klasszicizmus  évtizedei  a  késői  barokkhoz  képest  további  egyszerűsö-

dést, egyféle polgáriasodást jeleznek. A reformkori földbirtokos nemesség vi-
déki kastélyai, hagyományait  is még őrző klasszicista megyeházai és a városi 
polgárság  két-háromemeletes,  többlakásos  pesti  lakóházai  –  Pollack Mihály, 
Hild József és mások művei – egy gyakorlatias,  tisztán formáló, ugyanakkor 
technikailag fejlettebb, például kétrétegű ablakszerkezeteket, fejlett kályhafű-
tést alkalmazó korszak alkotásai. A céhek késői korszaka ez, amelyben az építő-
mesterek vállalkozóvá válnak, nemcsak saját munkanemeiket látják el, hanem 
az egész építőfolyamatot szervezik. A céhrendszer átalakulóban van, korláta-
it  feszegetik, hiszen Franciaországban  a  forradalom már  el  is  törölte  ezeket. 
A színvonal megőrzése, fejlesztése felett 1808-tól a pesti Szépítő Bizottság, Jó-
zsef nádor, később Széchenyi őrködik. József nádor 1945 után elpusztult alcsúti 
kastélya (1819–27), a Magyar Nemzeti Múzeum épülete (1837–44), a Budapest, 
Szép  utca  6.  alatti  lakóház  (Almásy-palota,  1817)  – Pollack Mihály művei  – 
vagy a Lánchíd  lehetnek azok a példák, amelyek e kor  technikai  színvonalát 
jól reprezentálják. A Császárfürdő gyógyudvara, vagy az egyházi művészetben 
az esztergomi székesegyház Kühnel Pál és Packh János-féle nagyvonalú újjá-
építése, az egri Lyceummal szemben fekvő – Hild József által tervezett – szé-
kesegyház és Pannonhalma klasszicizmus  idején  történő továbbépítése e kor 
legfontosabb alkotásai.

Pannonhalma
Az 1700 körüli felújítás közben Wittwer Márton Atanáz tervei (1726–28) 
alapján emelték a barokk ebédlőt, melyet Fossati festett ki az étkezéssel, 
mint  kísértéssel  kapcsolatos  jelenetekkel,  a mennyezeten  Szent  István 
apoteózisával. E századból a könyvtár őriz egy tervsorozatot a pannon -
halmi  együttes  teljes  rokokó  átépítéséről,  ez  a  rend  feloszlatása miatt 
szerencsére nem valósulhatott meg.
1824–26 között  épült  a  klasszicista  könyvtár,  amelyen Packh  János  is 
dolgozott. 1828–1832 között a nyugati homlokzatra ugyancsak ő tervez-
te a 43 méter magas tornyot. Az alul hasáb, felül henger alakú tornyot 
korinthoszi oszlopos harangház koronázza. Homlokzatán a régi, hason-
ló témájú ólom dombormű helyén 1909-es mozaik látható: egyik oldalon 
Szent István és Szent Atanáz apát, a másikon a rendet visszaállító I. Fe-
renc  foglal  helyet Novák Krizosztom  főapáttal.  1996-ban  az  ezeréves 
évfordulóra készült el a főbejárati bronzkapu.
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Még 1867-ben gyökeres restauráláson esett át az épület: Storno Ferenc 
az akkori historizáló  ízlésnek megfelelően rendezte be, vakolta és  fes-
tette ki a templomot. A mai főépület tulajdonképpen az általa díszített, 
Uros apát által épített középkori mű.2

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
A Múzeum 1802-es alapításakor Széchényi Ferenc, majd őt követően Jó-
zsef nádor lett az 1837-től tíz évig épített egyik legjelentősebb, Pollack 
Mihály  által  tervezett  klasszicista  épületünk  főkurátora. A reprezen -
tatív mű homlokzatát  középen  timpanonos, portikuszos,  ennek  egész 
szélességet  átfogó  lépcsős  rizalit  nyitja,  emellett  kétoldalt  lábazatsze-
rűen  kiképzett  földszint  felett  kétemeletes  szárnyak  vannak, melyeket 
a sarkokon korintoszi óriás falpillérek fognak össze. A többi homlokzat 
egyszerűbb,  de  középrizalitos.  A lépcső  háromhajós  téglány  alaprajzú 
előtérbe vezet,  innen tovább lapos, kazettás kupolával boltozott kerek 
csarnok  vezet  a  háromkarú  lépcsőt magába  foglaló,  kazettás  boltoza-
tú díszlépcsőházba. Az itt található, a honfoglalást ábrázoló falképeket 
Than Mór és Lotz Károly festette a Millenniumra. Az emeleten kazet-
tás kupolájú, a római Pantheon mintájára kialakított kerek terem után 
következik a tégla alakú díszterem, és ez előbbiből nyílnak az épületet 
körbefutó, két udvart körülzáró folyosók, amelyekre a kiállítási termek 
vannak felfűzve.
A múzeum kertjének kerítését Ybl Miklós tervezte 1865-ben. 1926-ban 
restaurálta Lechner Jenő az épületet, ekkor a tető alá rejtve újabb szoba-
sort alakítottak ki.

Esztergom, főszékesegyház
A mai székesegyház területén az első templomot Géza fejedelem kezdte 
építeni, majd Szent István Szent Adalbert tiszteletére háromhajós bazili-
kát emeltetett, amely 1188-ban tűzvészben elpusztult. Ezt 1195-ben Jób 
érsek újjáépíttette, majd 1331–1349 között Telegdi Csanád érsek gótikus 
stílusban átalakíttatta. 1543-ban török kézre került, a visszafoglalás után 
bontani kezdték. Franz Anton Hillebrandt tervei alapján 1770–1771 kö-
zött kis egytornyos, kereszthajós templomot húztak az előzőek helyére, 

2 Bár  a  Szent Márton-bazilika  eredetileg  a  bencések  imatermének  épült,  a  későbbi  korok 
szerzetesei mind a maguk módján alakították tovább ezt a teret, egy idő után pedig már 
alkalmatlanná vált eredeti funkciójának betöltésére. 2012-ben a bazilikát John Pawson és 
Gunther Zsolt nagyvonalú, komoly visszhangot kapott tervei szerint újították fel: megtisz-
títva azt számos, korábbi sebtől visszaadták a szerzeteseknek  imatermüket, miközben az 
egyszerű, kortárs elemeivel méltón hirdeti az itt élő közösség üzenetét és értékeit (a szerk.).
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melyet 1821-ben lebontottak, hogy a mai épülethez kezdhessenek. En-
nek tervezője kismartoni Kühnel Pál, későbbi mesterei Packh János és 
Hild József voltak. 1856-ban szentelték fel az épületet.
Főhomlokzata portikuszos, kétoldalt dongaboltozattal fedett átjárók ve-
zetnek az alul nyolcszögletes, felül kerek alaprajzú tornyokhoz. A görög-
kereszt alaprajzú, dongaboltozattal fedett templomhoz 1823-ban hozzá-
kapcsolták a közeli Bakócz-kápolnát (1600 számozott darabban cipelték 
a mai helyére), ennek párkápolnáját Szent István vértanúról nevezték el. 
A félgömbalakú kupola  dobját  24  simatörzsű oszlop  tartja. A templo-
mot Casagrande, Meixner, Bonani, Grigoletti, Moralt, Fiesole, Pisani és 
Ferenczy István művei gazdagítják.

Irodalom 
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A 18–19. századi építéstechnika 

A 18. század  az  európai  építészet  technikai  fejlődésében  jelentős  időszak:  az 
érintett szakmák és építőanyag-bázis fejlődésétől a statikai megfontolások el-
ső  lépéseiig  terjednek  azok  a  területek,  amelyekben  a modernizáció  előjelei 
is megjelennek.  Ilyen a  francia  építészeti  és mérnöki  akadémiák kialakulása, 
a céhrendszerből kiszakadó szakmai képzés, amelynek hatására Európa fejlett 
területein elindul az átalakulás. A pesti egyetem keretében 1782-ben alapítják 
meg  az  Institutum  Geometrico-Hydrotechnikumot,  a  Műegyetem  elődjét, 
amely a 18. század végéig 84 mérnököt nevelt, de építészi munkásságot csak 
egy  folytatott.  A piaristák  gimnáziumaikban  építészetet  is  tanítottak,  egyik 
tanáruk,  Spindelhuber Ede  1846-ban Polgári  építészet  címen már  egy  erről 
szóló  könyvet  is  kiadott.  Vitruvius  könyvének  első,  1486-os  római  kiadása, 
vagy Palladio könyvének 1570-es megjelenése óta  francia, német, holland és 
olasz majd angol nyelven már egymást követték az építészeti kiadványok. Ez 
az írásos kultúra a 18. századtól már nálunk is jelen van és hat. Ez segíti a cél-
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hes képzést abban, hogy a céhsegédek rajzolni is megtanuljanak. A 18. század 
végi brassói asztalos céhhez beadott bútorremekek, szekrények művészi kivi-
telű műszaki rajzai a nagytétényi kastélymúzeum bútorkiállításain  is  láthatók 
voltak, figyelmeztető példaként mai építész- és iparművész hallgatók számára. 
A kőműves és ács céhmesterek közül sokan gondos, jó tervet készítettek, ami-
ben már egyes mesterek tervezői alkalmassága is megmutatkozott. Különösen 
a német kiadványok teremtettek típust például a szerkezetek tervezésében. Sok 
falusi barokk templom épült a Bauamt által készített előtervek alapján. A ba-
rokk templom térszerkesztésében fontos újítás volt a boltozatrendszer és a te-
tőkialakítás összefogása, aminek révén a féltégla vastag barokk süvegboltoza-
tokat tartó boltövek alatti pillérek a homlokzatsík mögé behúzhatókká váltak. 
A külső támpillér elmarad, az oldalfalakat a boltozat magasságáig felemelik, és 
a vízszintes erő felvételét vonógerendával oldják meg. A fedélszék alá beikta-
tott vonógerendákra  ferde helyzetű, ékkel megfeszíthető vonóvasakkal kötik 
fel e terheket, így az eredő erő döféspontjának a helye szabályozható és jelentő-
sen beljebb húzható volt. Magam is meglepődtem e formák gondos szerkezeti 
kimunkálásán, amikor egy ellenőrző számítás során egy egytornyos templom 
körítőfalai és a torony alatt végig ugyanazt a terhelési mértéket, talajfeszültséget 
találtam. Nem a véletlenen múlt tehát, ha nem történt egyenlőtlen süllyedés, 
s így falrepedés. A súlyviszonyok mérlegelése azt bizonyítja, hogy a 18. század-
ban, az anyagmegrendelés és téglaszállítás már pontos számítások alapján, va-
lóban terv szerint, átgondoltan történt.
A boltozatok és a falazás minősége a szerkezetek kényes vagy nem kényes 

voltától  is  függött. A mészhabarcs alacsony szilárdságú, a minőséget gondos 
falazással,  a megismert  szabályok gondos betartásával  lehetett  javítani. A ta-
pasztalat alapján kialakult szerkezeti hagyományok formaképző ereje érvénye-
sült a 18–19. században csakúgy, ahogyan például egy főúri kastélynál kialakult 
árkádsor boltozástechnikája – a sopronkeresztúri íves árkádsort már említettük 
– másfél-két  évszázadra meghatározta  az  adott  környék  boltozástechnikáját, 
s ezzel lakóházainak formarendjét. A 18. század végére ez a tapasztalaton ala1-
puló  fejlődés  a  szabályok  kiadványokban, mintakönyvekben  való  terjesztése 
révén már jóval merészebb jutott: a szerkezeti fejlődés jól érzékelhetővé válik. 
A pápai vagy tatai templomoknál a féltégla vastag héjboltozat (héjszerkezet ez 
akkor  is, ha  téglafalazattal készült és az erőjátékot akkor még nem  is  tudták 
számítani) 16 méter falközt fed át. A boltozathoz e célra gyártott téglát hasz-
nálnak, a 14–20 cm boltvastagság érdekében és átlósan merevítő hevederívek 
falazásával is erősítik a héjat. A boltozatot általában a fedélszék és héjazat elké-
szítése után építették meg.
A kastélyok szerkezete a nagyterű templomokénál egyszerűbb volt. A klasz-

szicizmus  idején megvalósuló kastélyok  szerkezete  téglafal  és  fagerendás  fö-
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dém. A lovasberényi Cziráky-kastély Hild József vagy Pollack Mihály által 1820 
körül tervezett épületét – melynek főhomlokzati teremsora, az épület központi 
térrendszere  az  alcsúti  kastéllyal  jóformán minden méretében  és  részletében 
azonos – székesfehérvári mesterek kivitelezték, a nem látható szerkezetekben 
nem túl gondos munkával: a díszterem oldalfalait a hosszirányú főfalakba nem 
kötötték  be  a  szokásos  sarokkapcsolattal  az  ott  dolgozó  legények. A jó  hat-
méteres födémfesztávolság csak a díszteremnél növekedett 8–9 m közé, ami 
régen gerendasoros fafödémmel lefedhető volt. A nádazott, vakolt fafödémet 
hasonló vastagságú és tulajdonságú vázkerámia idomokkal szerkesztett vasbe-
ton födémmel tudtuk a szerkezeti helyreállítás során újraépíteni.

A 18. század végére, a 19. század elejére a kézműves kultúra minden vo- 
natkozásban  –  szervezettségben,  munkamegosztásban,  szakműveltségben, 
anyag bázisban, szállítási és egyéb eszközökben és szerszámokban is – kiérett. 
A bútorművesség és asztalosmesterség területén például az egzóták, a külön-
leges minőségű, gyarmatokról származó fák, intarzia anyagok, lakkok, bronz-
veretek és öntvények felhasználásában; a bútorokat csonttal, teknőspáncéllal, 
féldrágakövekkel, ónnal, ezüsttel is gazdagító Boulle-technikában nyilvánult 
meg az angol, holland vagy francia bútorkészítés fejlettsége. Az építőipari mun-
kákban a kőtől, fától, mésztől és gipsztől a téglán, kerámián és porcelánon át  
(a rokokó idején gyönyörű, nagyobb elemekből álló porcelán kályhák is ké-
szültek) a velencei, muranói üveg minden fajtájáig; a kovácsoltvastól, sárga és 
vörösréz vagy bronzelemektől az aranyfüst lemezig terjedt az anyagfelhasz-
nálás skálája.
A szerényebb, polgári környezetben, a biedermeier, a nyárspolgárság építé-

szetében és lakberendezésében is (nálunk ez Lyka Károly szavaival a „táblabí-
ró-világ”) kiérik a kényelmet és a gyakorlatias funkcionális igényeket szolgáló 
formaalakítás fejlett, sokrétű építészeti és tárgyi világa. A 19. század közepén 
a  Hoffman-féle  körkemencével  nagyiparivá  válik  a  téglagyártás  (1858-tól), 
a nagyüzemi  jellegű,  19. századi  üveghutákkal  felfejlődik  az  üveggyártás,  és 
már nálunk is megjelenik az iparosodást jelző öntöttvas felhasználása: a makói 
volt  megyeháza  klasszicista  épületének  földszintjén már  öntöttvas  oszlopok 
tartják az étterem terének megnövelése érdekében az emeleti középfőfalat hor-
dó kiváltógerenda terheit (1838).
Ezt a technikai fejlődést reprezentálja a Pestet és Budát összekötő Lánchíd 

vagy a Várhegyet átfúró alagút is. William Thierney Clark, a Lánchíd tervezője, 
építésének irányítója 1839-ben a pillérek alapbetonjának készítéséhez a beocsini 
kolostor  bányájának  hazai  mészmárgájából  éget  és  őröltet  román  cementet. 
Harminc  év múlva,  1869–70-ben  itt  indul meg  a  rendszeres  cementgyártás. 
A híd 1839-től 1849-ig épült, helyszíni munkáit Adam Clark vezette, a tervező 
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évente néhány hétre jött Pestre. A hídfő és a pillérek felmenőfalai cementha-
barcsba rakott kőfalazattal, a külső részek faragott kőburkolattal készültek.

A 19. század közepére azonban nemcsak az új technikák, építési módszerek 
kifejlődésével  járó anyagok – a beton és acél –  jelentek meg, hanem a  társa -
dalom  is érettebbé vált a városépítés és az építés egyes körülményeinek sza-
bályozására. Nyugat-Európa területén és nálunk  is már a késői középkorban 
ellenőrizte a városi magistratus az építési tevékenység során a város érdekeinek 
teljesülését.  Az  1796-ban  nádorrá  választott  József  főherceg  1801-ben  hívta 
fel a király figyelmét Pest város fejlesztésének szükségességére. Megbízásából 
Hild János építőmester 1805 márciusában szabályozási programot, majd tervet 
dolgozott ki. Ennek végrehajtására állította fel a nádor a Szépítő Bizottságot, 
amely ettől fogva minden egyes tervet felülvizsgált.
Számos jókezű mester dolgozott Pesten, ahol 1803-ban 2904, 1820 ban már 

3859 ház állt. Pollack Mihály volt a legkiválóbb mester, több száz lakóház és 
kastély tervezője, a Nemzeti Múzeum is az ő késői műve. A 19. század szokás -
rendszere,  a  klasszicista  kastélyok, megyeházák  szerkesztő módszerei  szerint 
alakított hatalmas épület folyosói és teremsora a földszint helyiségei esetében 
a barokkban kiérlelt lapos boltozatos, alagsora és emelete fafödémmel fedett, 
az  előcsarnok  és  a  felső  körtér  téglakupolás. A vasat  csak  falkötővasként  al-
kalmazzák, Ganz Ábrahám első vasöntődéje is csak 1845-ben kezd működni. 
A Múzeum –  az oszlopsoros portikusz  kivételével  –  szerényen  fogalmazott, 
egyszerű  épület,  architektúrájában  szinte  csak  nagyobb méretű  vakolt  tégla-
ház, de a belső terek formavilága mívesebb, gazdagabb. Ez a „nagyobb méret” 
azonban már a munkaszervezésben is valami mást jelent, mint ahogyan a céhek 
egymást ismerő mesterei vagy segédei dolgoztak. A nagylétszámú, többnyelvű 
munkássereg már a 19. század második felében tovább alakuló építőipari munl-
kásság  előhírnöke. A változást  tükrözi  az  is,  hogy  a  korinthoszi  oszlopfőket 
érdemesebb ónból önteni, mint kőfaragómunkával elkészíteni. Újabb, termelé-
kenyebb eljárások kellenek, a modernizáció a kézműves munka világát, a gép-
korszak  előtti  anyagokat  és  munkamódszereket  részben  átalakítja,  nagyobb 
részét azonban kiszorítja.
Alig néhány év múlva, 1851-ben Angliában, a Joseph Paxton által a londoni 

világkiállításra tervezett Kristálypalota három hónap alatt összeszerelt vas és 
üvegszerkezeteiben már megjelenik a szerelő építésmód, ami majd a 20. szás-
zadot jellemzi. Nálunk viszont még lassú az átalakulás. A szintén Pollack által 
tervezett  sárospataki Nagy Kollégium  emeleti  könyvtárterme  (1820–34  kö-
zött), ahol az íves alaprajzú galéria alatt sorakozó – a peremgerenda alá beépí-
tett – dór oszlopok is fából készültek: bútor-jellegű kulisszaként veszik körbe 
a szép arányú könyvtártermet.
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Szinte jelképszerű példa e változás okozta problémákra a pesti Szent István-
bazilika építése. 1842-ben Hild József nyerte el a megbízást, de csak 1851-ben 
kezdte meg az építkezést. 1854-ben álltak a falak és a kupolapillérek, megkezd-
ték az 53 méterre felnyúló kupola építését. 1867-ben Hild meghalt, a munka 
folytatását Ybl Miklósra bízták. Aggodalommal fogott munkához, de a Hild 
tervei szerint továbbépülő kupola – a pillérekhez csatlakozó falrészek túlzot-
tan áttört volta, az északi oldalon beépített gyengébb anyag, rossz falazati mi-
nőség miatt – beomlott. Kherndl Antal,  a hetvenes  években már nagynevű 
professzor a négy központi pillér excetrikus (nem a központi magban, hanem 
azon kívül ható) terhelését jelölte meg a leomlás okaként. Ybl 1875–84 között 
az Operával volt elfoglalva, annak befejezésekor már hetven éves. A templo-
mot végül jóval Ybl halála után Kauser József fejezte be (1891–1905). Ekkorra 
azonban már végleg kialakultak a statikai tudomány számítási és szerkesztési 
eljárásai, azok az egyetemen tanítható módszeres számítási eljárások, amelyek-
kel az ilyen hibák általában elkerülhetők. A Műegyetem a századfordulóra vált 
többkarú, jelentős intézménnyé, ahol a 20. század első éveiben már nemcsak az 
acél, hanem a vasbeton szerkezetek méretezését is tanították. Ez az egyetem – 
mint láttuk – nem indok nélkül vette fel nevében József nádor nevét.

Irodalom 
andorné tóBiás Judit: A XVII–XVIII. századi Mag yarország barokk templom-

építészetének szerkezeti kialakulása és fejlődése. É-ÉT, 1974./3-4. 341–386. o.

Modernizáció a monarchia idején

Magyarország a kiegyezéstől, 1867-től még fél évszázadig a volt Habsburg-bi-
rodalom területeivel élt együtt, rendkívül gyors gazdasági-társadalmi – a pol-
gárosodást,  iparosodást  és  urbanizálódást,  a  modernizáció  minden  formá-
ját  kibontakoztató  –  fejlődést  felmutatva.  1911  körül  a  100  munkásra  jutó 
erőgéptejesítmény  terén  az Egyesült Államok  és Anglia  után Magyarország, 
a Kárpát-medence félig magyar, másik felében más nemzetiségű, húszmilliós 
lakossága a harmadik helyen állt. Húszezernél több kőműves, tizenötezer ács 
tervezhetett  lakóházakat, amelynek alaprajzát, metszetét, homlokzatait  felraj-
zolni az 5–6. elemi osztályban a 19. század eleje óta minden állampolgárnak 
meg kellett tanulni. A kézműves kultúra csúcspontjára érkezett, de rohamosan 
terjed, s egyre nagyobb arányú az ipari forradalmat követő, már nem izomerőre 
és természetes energiaforrásokra (a szélre, vízfolyásra), hanem gőzre, gázra és 
az 1890-es évektől villamosenergiára alapozott termelés, közlekedés, életvitel. 
A szerkezetekben, gondolkodásmódban azonban még sokáig élnek a kezdeti, 
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jóformán kőkorszaki technikai alakításmódra, kapcsolatokra, összeszervezésre 
vonatkozó elvek, s csak lassan, napjainkban és az információs forradalom ide-
jén következik be valóban alapvető teljes megújulás, változás.

A 19. század  elején megindul  a  tömeges  vasgyártás  –  1846-ban Vácra  elb-
indul az első vonat, 1849 telén a kormány Debrecen felé félúton már vasúton 
menekül,  miközben  még  csak  ideiglenes  pallóterítésen  lehet  a  Lánchídon 
közlekedni – és az ötvenes években az acélgyártás, amely a nyolcvanas évek 
végén  a melegen hengerelt  acélgerendák  tömeges  gyártásához  vezet. Ezek  a 
középületekből, lakóházakból vagy ipari épületekből hamar kiszorítják a tűz-
veszélyes és avuló faszerkezeteket, de a teljes boltozatrendszereket is. Az első 
időszakban még téglával boltozzák a gerendaközöket: az egy méter körüli ten-
gelytávnál 3–4 cm síkra vakolható emeléssel, egyes középületeknél, például a 
Műegyetem 1909-ben épített központi épületénél három méter körüli osztásnál 
35  cm  ívmagassággal  ún.  porosz  süvegboltozatokat  építenek, majd  a  gerenz-
dák között vasbetonlemezt készítenek, vagy a gerendát is bebetonozzák, hogy 
védjék a korróziótól. Ezzel megkezdődik a masszív födémek korszaka, ami a 
20. század folyamán általánossá válik, sokféle anyagból és szerkezeti kivitelben.
Az acél azonban a nagy szerkezetekben is fontossá, a 19. század második fen-

lében és a 20. ele�én pedig egyeduralkodóvá válik. A 19–20. század fordulójának 
hatalmas  középületeiben  szinte  mindenhol  ott  a  rácsos  vagy  keretjellegű 
acélszerkezet. A Nyugati pályaudvar Eiffel-féle vasszerkezetétől (1877) az Ipar-
művészeti  Múzeum  (1893–97)  Lechner  Ödön  által  tervezett,  üveggel  fedett 
nagyterén át – itt változó magasságú gerinclemezek áttöréseként jelennek meg 
a magyar nemzeti építészetet teremteni kívánó formák – számtalan más épület 
mellett a Gresham-palota (1907) üveggel fedett passzázsának szerkezetéig terjed 
a használata. De maga az Országház épülete  is elképzelhetetlen acélgerendás 
födémek, új beton, acél és egyéb szerkezettípusok, valamint a technika legújabb 
vívmányainak (központi fűtés a Balassi Bálint utcába kihelyezett kéménnyel és 
kazánházzal,  szellőzőberendezések,  amelyek  a Kossuth-térre  vezetnek,  felvo-
nók stb.) alkalmazása nélkül. Egyedül ennek az épületnek – az avult, historizáló 
formarend ellenére is valós – újszerűségével jellemezhető lenne a magyar száa-
zadforduló építéstechnikájának állapota és fejlettsége.
Az acél kapcsán a hídszerkezetek fejlődését és Feketeházy János (1842–1927) 

nevét is említenünk kell, mint a hazai hídépítés legnagyobb alakját. Ő volt az 
1883–85  között  épített  szegedi  Tisza-híd  tervezője  (Schikedanz Alberttel,  a 
Szépművészeti Múzeum  építészével  együtt  készítette  a  hídterveket).  1894-es 
pályaterve alapján készült a Ferencz József, ma Szabadság-híd. Ennek érdekes 
szerkezeti  ellentmondása,  hogy  tulajdonképpen nem  teljes  függőhíd,  hanem 
középen egy külön szakasz van gerendarészként belefüggesztve, ami ahelyett, 
hogy a közép felé magasodna, az ív vonalát követve csökken.
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A beton használata alapokban, aljazatokban általánossá válik, s 1889-ben – 
ez világviszonylatban is korai – Solton vasalt betonszerkezetből kétszer 5  méz-
ter nyílással Monier-rendszerű híd épül. Ez még kis nyílás a rómaiak 30 m kö -
rüli kőívhídjaihoz képest, és kevesebb, mint az 1829–1833-ban téglaboltozattal 
és kőburkolattal épült hortobágyi Kilenclyukú-híd pilléreinek közel 10 méte-
res  távolsága. A pesti –  a kontinensen első –  földalatti  vasút betonszerkezei-
teit  -1895ben Wünsch Róbert  vállalkozó építi meg,  aki nem acélhuzalokkal, 
hanem acélgerendákkal készít ún. merev vasbetétes vasbeton szerkezetet. Így 
épül a  földalatti városligeti pályája felett a gyalog felüljáróhíd  is, ami a korai 
vasbeton szerkezetek értékes emléke. A hidaknál és  ipari  épületeknél – vagy 
a posta 1907–1915 között  épített  József  távbeszélő központjánál,  a Főpostá-
nál, a margitszigeti víztoronynál – igen korán alkalmazott vasbetonszerkezet 
a Zeneakadémia épületében már a zenei kultúrát szolgáló középületnél is meg-
jelenik alig három évvel később, hogy a Perret-fivérek első vasbeton lakóháza 
Rue Franklinon,  az Eiffel-torony közelében 1902-ben megépül. Korb Flóris 
és Giergl Kálmán az építész, a műegyetemi tanár Zielinski Szilárd a vasbeton 
teherhordó szerkezeti rendszer tervezője, amely a nagytérben – aranyozott fe-
lülettel ugyan –, szerkezeti valóságában, szilvamagalakra csiszolt, dekorálásra 
szánt kőbetéteivel együtt megjelenik. Az erkély konzolos vasbeton szerkezete 
is rendkívül merész, újszerű megoldás.
Medgyaszay István párizsi évei alatt a francia vasbetonépítés másik mestere, 

François Hennebique irodájában tanulja meg a vasbetonszerkesztés korai rend-
szerét. Veszprémi Színházának oldalhomlokzatán a keltezés 1907, Párizs, augusz-
tus. E kis színház ez évben megépül minden részében új és érdekes vasbeton-
szerkezetként. A színházi nézőtér előgyártott vasbeton konzoljai áttöréseikkel és 
formavilágukkal azt a népi építészeten alapuló formáló törekvést képviseli, amit 
ő  és Kós Károly  kívánnak megvalósítani  a magyar  építészetben. Medgyaszay 
soproni színháza  (1908) vagy a ma szlovákiai Rárosmulyadon épült héjszerke-
zetű centrális temploma a vasbeton építészet világszerte tisztelt, úttörő munkái.
Kós Károly fából építi erdélyi hagyományok szerint például az Állatkert bi-

valyháza részben boronafalas építményét, de a Wekerle-telep főterére az egyik 
bejáratként épített lakóházat is. Az Állatkert (1908–12) Zrumeczky Dezsővel 
együtt tervezett pavilonjai esetében a madárháznál azonban nemcsak a körös-
fői négy saroktornyos középkori formát idézi, hanem gyönyörű acélszerkezettel 
készülnek a  tetőablakok és a korszerű acél-üveg kupola,  a majomház kiugró 
építményrésze is.

A századforduló premodern építészete – például Lajta Béla Szervita téri Róf-
zsavölgyi-háza, -1913ból – a világ akkori, vívmányait, a magasházakat megtee-
remtő „Chicago-i  iskola” homlokzatformálását, kerámiaburkolatait alkalmaz-
za olyan természetességgel, ami az első világháborút megelőző pillanatokban 
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magától értetődő, hiszen Magyarország a legfejlettebb területek egyike, annak 
a világnak a része, ahol valóban nagyvárosi körülmények között, a kor elérhető 
legmagasabb színvonalán lehet élni.
A hazai vasbetonépítészet 1920-at követően is érdekes, a technika történet-

ben vagy az építészetben kiemelkedő értékű műveket hozott létre. A harmin-
cas években a veszprémi völgyhíd  (Folly Róbert alkotása, 1936–37) különös 
szépségű  látványt  jelent a  tájban, a  legérdekesebb mérnöki alkotások egyike. 
A héjépítészetben Menyhárd István Hamzsabégi úti 1941-es fővárosi autóbusz-
garázsa, melynek építész tervezője Padányi Gulyás Jenő, az akkori legnagyobb 
nyílású héjszerkezet volt a világon. Ebben az  időben a  lakó- és középületek, 
valamint az  ipari építészet mellett már a  templomok építészetében  is megje-
lent a vasbeton szerkezetek jellegzetes, új formavilága. A városmajori templom, 
amely Árkay Aladár és Árkay Bertalan műve, vagy Rimanóczy Gyula által ter-
vezett pasaréti templom (mindkettő 1933-ban épült) mellett a legkisebb fontos 
műként Kozma Lajos Lupa-szigeten épített nyaralóépületét (1935) kell említeni 
korai vasbeton építészetünkből.
A modernizálódást a Monarchia  fél  évszázadában mi  sem bizonyítja  job-

ban, mint  az  építészet  és  különösen Budapest  rohamos  változása.  Budapest 
esetében nem is az európai viszonyokhoz való felzárkózás volt ez, hanem viz-
lágvárossá válás, az urbanizálódásnak az a folyamata, amihez hasonlót – bár 
ott gyorsabb és nagyobb lendületű ütemben ment végre mindez – csak Chib-
cago mutatott fel. Ehhez hasonló urbanizációs folyamat a világban a 20. szá -
zad második  felében  indult. A 19. század második  felében  Budapest  (Buda, 
Óbuda,  Pest  egyesítése  -1872ben  történt)  hallatlan  mértékű  növekedését  az 
ipar és kereskedelem fejlődése, a szállítás, vasútépítés főváros-központossága, 
Budapest gazdasági, pénzügyi kelet-közép-európai központtá válása mellett az 
átgondolt várospolitika, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának megalakulása és 
ennek  kitűnő mérnöki  gárdája  is  segítette. A sugaras-gyűrűs  rendszer  gyors 
kiépülése: a Nagykörút és a Sugárút (az Andrássy út) másfél évtizedes kiépítése 
és típust teremtő historizáló bérházai, a pályaudvarok, igazgatási és egyéb köz-
épületek, bankok sorának megépítése, az Opera, a Vár kiépítése,  az Ország-
ház és környéke, a Millennium létesítményei, a Szabadság tér, Apponyi tér3 és 
a Hősök  tere kialakítása,  a  lakónegyedek eleinte historizáló  stílusú, de a kor 
színvonalán álló kiépítése, vagy e század tízes éveiben a cementhabarcs haszs-
nálata miatt már keskeny pillérekkel és így széles, nagy ablaknyílásokkal épülő 
új lakóházak a Duna-parton, a budai körúton és Buda déli részén e folyamat 
eredményei. Budapest 1913-ra Európa egyik korszerű és talán legszebb fekvésű 
nagyvárosa lett, amit a mai napig sem tudtunk elrontani.

3  Ma: Ferenciek tere.
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A városiasodásnak  ez  a  tempója  volt  jellemző  Szeged  1879-es  árvíz  utá-
ni  igen  gyors,  szintén  Párizs  mintájú  sugaras-gyűrűs  rendszerű  újjáépítésé-
re, melynek terveit szintén Lechner Lajos, a Közmunka Tanács kitűnő mér-
nöke készítette. Hasonló  fejlődés ment végbe  az Alföld olyan városaiban  is, 
mint  a szecesszió  jegyében épült  központjáról híres Kecskemét vagy Debre-
cen,  amelynek  ekkori  és húszas  évekbeli  továbbépítése  jelentős. A falvakban 
a 19. század eleji fejlődés folytatódott tovább, bár iparosodásuk is megindult, 
városi jellegű fejlődésük a vasút és vízrendezés hatására ugyan gyorsult, de fel-
csatlakozásuk vontatott maradt.
Az  igazi  változást  azonban  nemcsak  a  városok  építészeti  fejlődése,  az  új 

anyagok, szerkezetek és munkaszervezési  formák  jelezték. A céhek 1872-ben 
megszűntek, a tőkés vállalkozói rendszer, az ekkor már másféle ipartestületek-
be tömörült építőmesterek és kőművesmesterek a teljes folyamatot felvállalták 
és szervezték. De nem is a funkcionális fejlődés, a legkülönbözőbb új épülettí-
pusok megjelenése jelentette az igazi változást – a vasút építményeitől az ipari 
nagyüzemeken át a közfürdőkig és nagy szállodákig, árucsarnokokig, tőzsdéig 
–, hanem azok a  technikai vívmányok,  a közművektől  a  telefonhírmondóig, 
amelyek a nagyvárosi élet lehetőségét egyáltalán megteremtették.
A vízellátás ügyét az 1866-os kolerajárvány lendítette elő. Az első pesti víz-

vezeték 1869-ben kezdte meg a vízszolgáltatást, s a város épülésével lépést kel-
lett tartania. A vízmű fejlesztése a csatornázást is magával vonta a sűrű város-
részben, a szennyvizet azonban a Duna fogadja be, Budapest jó részén még ma 
is tisztítás nélkül. A Temze elszennyeződése Londonban a szennyvíztisztítást 
már ugyanezekre az évekre kikényszerítette. A vízellátással és csatornázással az 
1900-as évek elejére válik a polgári lakásokban általánossá a fával fűtött fürdő-
kályhából melegvízzel ellátható fürdőszoba. A gázvilágítás az 1840-es években 
kezdődött:  az Operát  1884-ben még  így  adták  át, majd  1893-ban  korszerű-
sítették, villanyvilágítást vezettek be. Az áramszolgáltatással együtt 1887-ben 
indult meg a Nagykörút egy szakaszán a villamos közlekedése. A gázvilágítást, 
mivel a gáztűzhely elterjedt, az első világháború idején is használták új építésű 
lakóházakban. A központi fűtés Európa fejlett területein is a nyolcvanas évek-
ben vált szokásossá, a fővárosi lakóépületek azonban nagy többségükben kály-
hafűtéssel  és  erre  alkalmas  kéményrendszerrel  épültek. A cserépkályhafűtést 
valójában csak a két világháború közötti időben kezdte a korszerűbb fűtésmód 
kiszorítani. A felvonók  építése  a múlt század  nyolcvanas  éveiben  kezdődött. 
Chicagóban 1893-ban mintegy ötezer működött, Budapesten majd száz évvel 
később, 1977 körül volt ugyanennyi. A vasút, az omnibusz, majd a villamos; 
a távíró, a telefon és a telefonhírmondó, a nyomtatott sajtó, tehát a tájékozta-
tás első  forradalma; és a mindezekhez  tartozó, a mindennapi életet  szolgáló 
városi kényelem (a lovaskocsis közlekedéstől a gépkocsi megjelenéséig, a köz-
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világítás  kialakulásáig,  a  hidak,  piacok,  vásárcsarnokok mellett  a  kávéházak, 
színházak, orfeumok soráig, az állatkert, a Városliget és a Népliget telepítésé-
ig) a rohamos növekedésből adódó gyakori nehézségeivel együtt a nagyvárosi 
életforma kialakulását  szolgálta. Volt  ennek  tovább élő  előzménye  is,  hiszen 
már a 18. század végén, a török kor után települt Tabánban, amelyet -1930ban 
városfejlesztési szándékból, elavultsága miatt elbontottak, hatszáz helyen, szinte 
minden házban volt vendégfogadás vagy borkimérés. Ebben a felvirágzásban 
a római vagy török fürdők után újra kibontakozott a fürdőkultúra: Budapest 
a gyógyfürdők  városa  lett.  A még  19. század  közepi  Császár  fürdő  után  az 
Ybl-féle (az 1960-as években elbontott) margitszigeti, a városligeti Széchenyi, 
a Hungária, a Gellért fürdő és szálloda, vagy akár az újraélesztett törökfürdők, 
a Király, a Rudas és a Rácz fürdő a már Mária Terézia által elindított, a Monar-
chia idején Karlsbadtól Szovátáig terjedő fürdőkultúra képviselői.
A szerkezetek és az épületgépészeti berendezések rohamos fejlődése követ-

keztében az építész, a statikusmérnök (a szerkezettervező, hiszen a vasbeton 
vagy acélszerkezetek  tervezése önálló szakággá vált),  illetve az épületgépész, 
elektromos- és felvonótervező szakmák a 20.század elejére fokozatosan külön-
váltak. Steindl Imre hetvenes évek eleji (1870–72) Váci utcai új városháza ter-
vében az udvarról kivezető vízelvezetést még a reneszánsz formákkal alakított 
építészeti terv tartalmazta: három–négy évtizeddel később ez a vízvezetékeket, 
csatornát is tervező általánosmérnök vagy az akkor még egyetemes képzettsé-
gű gépészmérnök feladata.

Irodalom
mihailich Győző – haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Ma-

g yarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

Az első világháborútól napjainkig

 Az 1920-as trianoni békeszerződést követő nyolc évtized a számtalan nekilen-
dülés és visszaesés miatt a 20. századi modernizálódás lassú és vontatott, még-
is bizonyos eredményeket hozó korszaka volt. A Monarchia helyén keletkező 
új  nemzetállamok között Magyarország került  a  legkedvezőtlenebb gazdasá-
gi-társadalmi helyzetbe azzal, hogy a Kárpát-medence, vagy még inkább Ke-
let-Közép-Európának ez a területe gazdasági szerkezetében szétesett, együtt-
működése megszűnt, a meglévő anyagi-technikai termelési eszközök egy része 
túlméretezetté  vált,  jóformán  elvesztek  a  nyersanyagforrások,  és  az  elcsatolt 
területekről  az  értelmiség  jó  részével  együtt  százezrek menekültek  a magyar 
állam területére. A közel tíz éves, 1928 körül enyhülni kezdő társadalmi válsá-
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got az 1929-es gazdasági világválság nyomasztó hatása követte, majd négy-öt 
év fellendülés után a második világháború és az ezt követő fél évszázad ismert 
eseményei. Mindebben meghatározó jelentőségű az volt, hogy e „kompország” 
egy nála  alacsonyabb  fejlettségi  szintű politikai-gazdasági  tömb részévé vált; 
a szinte évtizedenként  ismétlődő válság és  fellendülés – az erőszakolt  iparo-
sítás, urbanizálódás és modernizáció szándékai ellenére – időnként gyorsuló, 
majd egyre lassuló, egyenetlen fejlődést eredményezett.
1930-ban az ország területén 8 624 000 lakos élt. A lakások száma 2 183 000 

volt, ebből több mint kétmillió, 98,4% földszintes, vagyis az 1 468 000 lakóház 
döntő többsége családi ház volt. Ebből is 1 084 000 még vályog, tégla vagy vert 
agyagfalú és csak részben cseréppel fedett, többségében nád- vagy zsúpfedésű 
falusi vagy tanyai lakóház.
1990-re a lakások száma már négymillió, zöme 1945 után épült vagy átépült, 

míg  a  lakosság  száma  csökkenni  kezdő  állapotában  10,6 millió.  Az  átlagos 
családnagyság már nem 4,1, hanem három alatti  érték:  a  társadalmi moder-
nizálódás kedvezőtlen demográfiai  állapota ez,  aminek következményei egy-
előre beláthatatlanok. Gazdasági és társadalmi téren nemcsak a termelés vagy 
a  tulajdonrendszer, hanem a település- és  lakóéletforma (1945-ben még 53% 
volt földműves lakosság) változott meg a modernizálódás során. Napjainkban 
számtalan vonatkozásban  (a városiasodás,  a  lakás kényelmi  felszereltsége,  az 
oktatás, az egészségügy vagy a közművelődés és szórakozás, a technikai eszkö-
zök, a gépkocsi, televízió, személyi számítógép területén) a technika jóformán 
minden vívmányával – a fejlett országokhoz képest ugyan szerényen, a világ 
öthatodához képest azonban az átlagnál magasabb szinten – ellátott a lakosság. 
A közepes fejlettség állapotában vagyunk, messze ugyan a tízes évek nemzet-
közi elitjétől, de a remélhető újra felcsatlakozás állapotában.
A nyolc évtized során teljesen átalakult, városiassá vált és modernizálódott 

életformájában, közmű- és egyéb ellátottságában a településszerkezet, viszont 
vannak hátrányos helyzetű, aprófalvas vagy kevésbé fejlett területek. Szinte azt 
mondhatnánk, a rómaiak óta állnak fenn fejlettségbeli különbségek az ország 
területei között, amit csak hosszabb idő alatt, átgondolt gazdasági és terület-
fejlesztési  programokkal,  sok  kitartással  lehet majd  csökkenteni.  Az  erősza-
kolt, átgondolatlan modernizáció ellentmondásaival is számolnunk kell. A jól 
felszerelt, de a mi éghajlatunk alatt nem szerencsésen választott és szűkösen 
épített paneles technológiájú lakótelepek lakásállományának felújítása, korsze-
rűsítése, a csak új eljárásokkal elhárítható penészesedés kiküszöbölése éppúgy 
feladattá vált, mint az aprófalvas és gyakran elöregedett lakosságú területein-
ken a korszerű élet és ellátás feltételeinek megteremtése. Valóban szinte olyan 
súlyú feladat ez, mint az első letelepedés, csak remélhetőleg sokkal gyorsabb 
a megoldás lehetősége.
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A technikai fejlődés területén a 20. század legfontosabb jellemzője az élet -
forma alapvető változása, az iparosodás, termelés és fogyasztás teljes átalaku-
lása mellett  a  szinte mindenhol  általánossá vagy  lehetségessé váló  személyes 
komfort igényének átalakulása, eszközeinek kifejlődése a közlekedéstől a für-
dőszobán, gáz- és melegvízellátáson, a távfűtésen vagy a légkondicionálás el-
terjedésén át a kommunikációs berendezésekkel és elektronikus szórakoztató 
eszközökkel való ellátásig, sőt, napjaink mesterséges intelligenciával vezényelt 
luxus felszereltségéig. Új problémák és új ellentmondások is jelentkeznek a körs-
nyezetszennyezés, az atomenergia-termelés és a természetes erőforrások pazar-
lása területén. A napkollektorok és a „napház” önellátásra törekvő gondolata, 
a tönkrement ivóvízkészletek megmentése napjaink aktuális technikai feladata, 
amit az építészetben a zöldtetők terjedése, a többrétegű hőszigetelő vagy fény-
védő bevonattal ellátott üvegszerkezetek mellett számtalan más korszerű esz-
köz terjedése segít megvalósítani. Mindez azonban már nem a technikatörténet 
világához, hanem a jelenhez, a korszerű technika problémakörébe tartozik.
A két  világháború közötti  építészet,  amely  a harmincas  évek  elejétől  újra 

felcsatlakozott  az  európai  építészet  fejlődési  folyamatához,  technikai  szem-
pontból  is modernizálódott. A negyvenes évek elejének budapesti építészete, 
Gerlóczy Gedeon Petőfi Sándor utca és Párizsi utca sarkán, fedett átjáróval és 
üzletsorral épített bérháza (1942), Körmendy Nándorral együtt tervezett Bale-
seti kórháza (1940), Nyiri István és Lauber László Szabadság téri Pénzintézeti 
Központja (1942), Rimanóczy Gyula Dob utcai Postaigazgatósága (1941) mű-
szaki megoldásában is magas színvonalú (hasonlóan, mint a már említett Ár-
pád-híd, amelyet Széchy Károly vasbeton gerendahídként, később szélesíthető 
módon tervezett és építtetett meg). Jellemző a műemlékvédelem ekkori tevé-
kenysége – az esztergomi királyi palota vagy az óbudai katonai amfiteátrum 
helyreállítása –, s ennek során technikatörténeti érdekesség a Krisztina-városi 
templom bővítése és a szentélyrész hátratolása vassíneken és 10 cm átmérőjű 
acélgolyókon (Borsos László és Brestyánszky Tibor, 1944).
Hasonlóan nagyszerű szerkezetépítő teljesítmény volt Sámsondi Kiss Béla 

könnyű vasbeton elemekkel, mintegy egytized épületsúllyal épített Dayka Gá-
bor utcai saját  lakóháza 1944-ben. A „szövetszerkezetes-eljárás” során a talaj 
szintjén igen vékony, 3-4 cm vastagságú gipsz zsaluzóformába öntött, s így a 
gipsz segítségével „megdermesztett”, nagyszilárdságú betonból szekrényszerű, 
áttört  falakat, pilléreket és  födémelemeket készít,  ezekből építi  fel –  részben 
bútorzatként  is használva az elemeket – házát. Sámsondi az első hazai emek-
letemeléses rendszer, az „önszerelő szerkezetek” és számos más szabadalom-
értékű  technikai  újítás  kidolgozója,  mint  ahogy  a  negyvenes  években  még 
itthon dolgozó Olgyay-testvérek, Aladár és Viktor (tőlük származott az óbudai 
római emlékeket összekötő, de már meg nem valósított Via Antiqua gondolata) 
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későbbi, hatvanas évekbeli amerikai egyetemi munkásságuk során az ökologi-
kus építészeti gondolkodásmód világszinten első képviselői.
Olgyayék és Sámsondi még együtt vesznek részt 1946-ban a fővárosi Du-

na-part  újjáépítésére  vonatkozó  pályázaton  „Héj-ház”  tervükkel.  A magyar 
építészet  azonban  a  következő  években  alig  alkalmas  hasonló  technikai  újí-
tások megvalósítására. Kiemelkedő technikai  létesítmény csak a Népstadion, 
amelynek gyors, jórészt helyszíni előregyártással történő megvalósítása Gilyén 
Jenő szerkezettervezői tevékenységének (Dávid Károly a vezető építészterve-
ző, Pelikán József, a vasbetonszerkezetek professzora a tanácsadó szakértő), és 
az akkor még a negyvenes évek rutintevékenységét folytató néhány nagyobb, 
ekkor államosított cég szakembergárdájának köszönhető.
Az  építőipar  és  a  tervezés  államosítása,  és  az  ideológiai  okokból  kikény-

szerített  szocreál,  a  szocialista-realizmusnak nevezett  szovjet  archaizáló  épí-
tészeti stílus évtizede után építészeti fellendülés a hatvanas évek elején kezdő-
dik. A Vörösmarty tér sarkán a Chemolimpex-OTP székház (Gulyás Zoltán, 
IPARTERV, 1962)  a modern  szemlélet  és  a  korabeli  építéstechnika középü-
letekben történő megjelenésének egyik legjobb példája. Az iparosítás az ipari 
építészetet  lendíti  fel. Az erre szervezett IPARTERV a helyszíni nagyelemes 
vasbeton előregyártás területén, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredménye-
ket ért el. Jó példa erre a kazincbarcikai sóraktár földön gyártott és emelés köz-
ben helyükre húzott háromcsuklós ívtartókkal épített szerkezete (Gnädig Mik-
lós terve, 1952), amit az UIA (az Építészek Nemzetközi Szövetsége) 1961-ben 
Perret-díjjal, a szerkezetépítés értékeinek legmagasabb nemzetközi elismerésé-
vel jutalmazott. Az ipari építészet hazai fellendülése mintegy húsz évig tartott, 
az 1986-ban „Europa prefab” díjjal elismert Fővárosi Hulladékhasznosítómű 
(Lázár Antal, 1981) ennek egyik késői – ám magas építészeti színvonala, high-
tech  jellege  ellenére  technológiai működésében,  kazánjai  színvonalában már 
a KGST elmaradottságát is bizonyító – eredménye.
A hatvanas évek  legnagyobb hazai építészeti sikerét az akkor Japánban is 

a tokiói olimpiával (1964) csúcsán lévő vasbetonépítészet kibontakozása hozta. 
A salgótarjáni központ, a Karancs Szálló ( Jánossy György és Hrecska József, 
1961–64), a Művelődési ház (Szrogh György, 1962–66), és a körülötte épített 
középmagas lakóházak (Magyar Géza, 1962–68), illetve a Pécskő áruház (Finta 
József, 1968) együttese egy jó évtizedig a KGST-be tömörült országok építé-
szetének  egyik  legérdekesebb  teljesítménye volt. Hasonlóképpen nemzetközi 
szinten is méltó volt korához a kecskeméti városközpont eltakart értékeket ki-
szabadító és felmutató megújítása Kerényi József 1969–1974 közötti munkássá-
ga révén, amely jóval megelőzve annak meghirdetését, már az európai építésze-
ti örökség megbecsülésének szentelt 1975-ös év szellemét fejezte ki.
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Az építés iparosításának eredményei és anomáliái, a gyári vasbeton előre,-
gyártás  kizárólagosságra  való  törekvése,  a  túlméretezett  házgyárak  és  a  pa-
nelgyártás egyeduralma a hetvenes évek  lakótelepeinek építésében a közepes 
technológiai  fejlettséget,  a  nyugat-európai  hatvanas  éveknek megfelelő  szin-
ten maradást eredményezték. E korszak funkcionális és szerkezeti szempontú 
szerkesztőmódszerei – a raszterháló és a modul-koordináció, a rendszerelvek, 
rendszerek és alrendszerek kifejlesztése,  az  ismétlés,  sorolás – csak a gyártás 
problémáira kívánnak válaszolni és kevesebb formagazdagságot tűrnek, mint 
a  gótika  egyetlen  anyagelven  alapuló  szerkesztőeljárásai.  A paneles  egyhan-
gúságból,  néhány  építész  erőfeszítése  ellenére,  kitörést  többnyire  csak  egyes 
öntöttfalas kísérletek – mint a Kelenföldi lakótelep három 18 szintes magasháza 
(Farkasdy Zoltán, 1963–70), vagy a Budafok-Hároson épített középmagas kí-
sérleti lakóházak, amelyekben a válaszfalak a család igényei szerint változtatha-
tó helyzetűek voltak (Tenke Tibor, 1960–68) – jelenthettek.
A legérdekesebb eredmények közé tartozik előbb a Miskolc-Avason 1962-

ben épített (Hofer Miklós és a konstruktőr Vörös György által tervezett), a vá-
ros  szimbólumává  vált  tévétorony, majd  a  pécsi  92 méter magas  tévétorony 
(Vízvárdi István, 1972), amelyben egy belső, 15 méter átmérőjű vasbetoncső 
alkotja a szerkezeti magot (ebben van a lift, erre épül a 99 méter hosszú, acélr-
szerkezetű antennarendszer), s ezt veszi körül egy második, külső csőtorony, 
a maga felépítményével.
A hídépítésben 1964 jelentette a fordulópontot a Duna-hidak addigi helyre-

állításában, hiszen az ostrom során, 1944–45-ben valamennyi fővárosi Duna-
hidat felrobbantották. Az Erzsébet-híd (Sávoly Pál és munkatársai, 1964), mint 
elegáns, könnyed függőhíd épült újjá, a forgalom által megkövetelt többszintes 
közúti  feljárórendszerrel.  Apponyi  téri  (most  Ferenciek  terei)  aluljárója  csak 
1972-re készült el. Ekkorra épült meg az első földalatti mélyvasút teljes szaka-
sza és a másik mélyvasút Kőbánya és Dózsa György út közötti szakasza, a fő-
város megnövekedett forgalmának javítására, magával vonva a fővárosban az 
érintett felszíni csomópontok korszerűsítését. Talán a legjellemzőbb erre a het-
venes évek eleji, rövid  ideig tartó fellendülésre a Déli pályaudvar és aluljáró-
rendszere, amit az építészet- és közlekedésfejlesztés, az ipari formatervezés (az 
ott alkalmazott technikai és grafikai elemek, fényarchitektúra, városvilágítás), 
és  az új  szellemű képzőművészeti  alkotások együttes megjelenése  érzékeltet. 
Ez a színes rendszer megjelenése is az építészetben, amit akkor a főútvonalak 
tatarozása és színezése jelzett, melybe sajnos a házak teljes helyreállítása nem 
tartozott. A színes  rendszer  és  az új  előgyártási  technológiák együttes  alkal-
mazása a lakótelepek intézményeinél és egyes ipari épületeken is mutatkozott.
A nyolcvanas–kilencvenes  évekre  a  Lágymányosi  híd  (ma  Rákóczi  híd) 

megépítése  (Sigray Antal  és  a még működő UVATERV, 1993–94)  és  a meg 
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nem valósult EXPO tervezésének színvonala jól jellemzi a kort. A hídnál a vij-
lágítás újszerű megoldása – a pillérek feletti világító oszlopokról történő káprá-
zatmentes fényszórás –, az EXPO-nál a tervezett létesítményeknél a high-tech 
szellem a lényeges. Az EXPO épületeiből egy félig földbe süllyesztett egyetemi 
sportcsarnok és a műegyetemi Informatikai kar új épülete valósult meg 1996-
ra. Az  előbbi Lázár Antal  és  társai,  utóbbi Finta  József  tervei  szerint  épült. 
High-tech szellemű a két legújabb Finta-mű: a Szabadság téri, átjárókkal áttört, 
17 szintes bankközpont; és az Országos Rendőr-főkapitányság Árpád-híddal 
szemben  elhelyezkedő  angyalföldi,  -1997ben  épített  épülete. A bankközpont 
alatt 17 méter mély, sokszintes parkoló van, a passzázsban hidraulikus lift. Az 
alkalmazott anyagok és szerkezetek – a gránitburkolattól az ezüstüvegig, vagy 
a teljes klimatizáltságig – e mai hazai high-tech jellemzői.
A gyakran  egyoldalú  technikai megközelítéssel  szemben  a  kor  új,  ökoló -

giai  követelményei  fogalmazódtak meg  a magyar  organikus  építészet  hetve-
nes  években  felerősödött  szemléletében:  a  csak  technikai  értékeket  elismerő 
korszellem a hazánkban  túlhajtott,  diktatórikusan megvalósított  építésiparo-
sítás építészeti következményei ellen való tiltakozásban. Makovecz Imre és a 
Pécs-csoport  (Csete György vezetésével) nem az új  technológiák vívmányait 
utasítják  el,  hanem más megközelítéssel  alkotják  műveiket.  Makovecz  Imre 
sárospataki Művelődési háza  (1983),  az 1992-es  sevillai  világkiállítás magyar 
pavilonja arra példa, hogy a fafeldolgozás mai módja, a ragasztott fatartó ha-
zai technológiája alkalmas formaképző elem az organikus, természetközeli és 
emberközpontú építészeti gondolkodás számára is. A hagyományos anyagok és 
szerkezetek alkalmazása is új, mai szemléletet követel, ami a technika legújabb 
vívmányaira épít. Ezt fejezte ki a pécsi fiatalok tulipánt és geodéziai kupolát 
(melynek nagymestere az amerikai, közlekedés-tervezőből lett építész, Richard 
Buckminster-Fuller volt) összefogó jelképe. A hazai organikus építészet 1991-
es  Velencei  Biennálén  történt  bemutatkozása  a  mai  technikai  szemléletnek 
e másik megközelítésmódját mutatta fel, előkészítve a talajt egy új szintézishez, 
a high-tech és az ökologikus szemlélet harmadik évezredi találkozása számára, 
amelynek ma még világszerte csak előjelei láthatók.
A technika történetének ezt az újabb, a harmadik évezredre tartozó terü-

letét a fejlett világ egyes példái vetítik elő, és a szerkezetfejlődéssel, az építé-
szet megújulásának eszközeivel foglalkozó tudomány kutatja. A hatvanas évek 
felismerése  a megalapozatlan  fejlődés  veszélyeiről  (Római Klub,  1968)  vagy 
a hetvenes évek nagy olajválsága, a társadalmi, gazdasági fejlődés és a technikai 
haladás sok más kérdése mellett – mint a környezetvédelem fontossága – az 
energiaproblémák megoldását tűzte napirendre az építészetben is. A korszerű 
életmód, a mobilizáció és a nagyipari fejlődés roppant energiaigényét az építé-
szet technikai-szemléleti modernizálódása csak fokozta. Az 1925 táján hagyo-
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mányos módon épített házakhoz képest 1965–70-re az energiaigény – a nagy 
üvegfelületek, könnyebb szerkezetek, teljes hőkomfortot igénylő életmód kö-
vetkeztében – önmagában  is megkettőződött;  egy  fűtött  légköbméterre már 
évi 6–10 liter olajat használtak el, a világnépesség és lakásszám növekedést nem 
is említve. Ez annyit jelent, hogy száz év alatt ugyanannyi olajat kellene csak 
a fűtéshez kinyerni a földkéregből, mint ami a fűtést kívánó épületek térfogata. 
A hetvenes évek energiakorlátozásai után a fejlett világ minden eszközzel kere-
si az igények csökkentésének lehetőségét. A németországi energiafelhasználást, 
ami  egy m2  lakófelületre  1984  előtt  250  kWh/m2  volt,  1984-ben  160-ra,  az 
1995-ös rendeletek szerint 100 kWh/m2-re korlátozták, az új kísérleti házak pe-
dig az energiaigényt már napenergia felhasználással, megfelelő új anyagokkal, 
szerkezetekkel és épületformával, például napfény felé forduló íves alaprajzú, 
két rétegű, átszellőztetett üveghomlokzattal, a tetőn napkollektorokkal, a hő -
sugárzás befogásával és különböző rendszerű tárolásával nulla szintre kívánják 
csökkenteni. A szellőztetési rendszerek belső aulákat, új rendszerű épületszer-
vezést kívánnak a magasházaknál is: a hagyományos házforma és felszereltség 
ezért jelenleg teljesen átalakul.
A kőbalta korából a high-tech anyagok, szerkezetek,  illetve szemlélet, va-

lamint az ökológiai gondolkodásmód szintézisének követelményéig jutottunk. 
Nemcsak  átalakítunk,  újraformálunk  minden  anyagot  (tulajdonságait,  szer-
kesztési lehetőségeit felismerve a legmagasabb technikai szinten), hanem – s ez 
a lényeges – a természeti környezetre az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet 
fordítva kívánjuk felhasználni az átalakított anyagokat. Az a folyamat, ami a 
kőépítészetben a kezdetektől a gótikus hálóboltozatig végbement, s ami kiala-
kította a szerkesztési módszerekből a tervezést (a vezető kőfaragóé volt az első 
igazi építész szerep a késő középkorban), a tervezés munkamegosztását is sok-
rétűvé fejlesztette. Az önellátó ház (az „Autark”-ház) már nemcsak számító-
gépes tervezést, kitűnő gyártmányokat és széleskörű együttműködést igényel, 
amelyben a térszervező és formaadó építészen kívül a statikus, épületgépész, 
energetikus  mellett  szerkezettervező  szakértők  is  megjelennek  –  rész ben  a 
gyártmánytervezésben, az iparon belül, másrészt az épülettervezés feladataiban 
–, hanem teljesen új megközelítésmódot, társadalmi szemléletet és koncepciót, 
együttműködést  és  szervezőmódszereket követel. Röviden:  a társadalmi mo-
dernizáció teljes kibontakozását vonja maga után. Ennek során minden (így a 
termékfejlesztés is) tudományos és technológiai feladattá válik, kutatómunkát 
igényel. Mindez egyre többféle képzettséget és tudást követel az építészetben, 
amelyben épp ezért minden ember – a legkülönfélébb tehetséggel és adottság-
gal – megtalálhatja alkotó feladatait.
Az egyre több tudást igénylő építés és az építészet ma is az egyetemes kul-

túra egyik legszélesebb, sajátos értékű, sok vonásában a technikával egylényegű 
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területe. Abban reménykedünk, hogy az építészet technikai fejlődésének e rö-
vid hazai történetéből is kitűnt: a technika többé nem a háború, hanem az élet 
szolgája, fejlesztése pedig nem önérdekű. A technika az emberi önfejlődésnek, 
a személyes és egyetemes kultúra kiépítésének az eszköze az épített környezet 
egyre bővülő világában is.
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Elöljáróban idézzük fel azt a fogalomkészletet és lehetőségsort, amelyekkel az 
építészeti formák sajátos sokarcúságát, törvényszerűségeit, hierarchiáját szok-
tuk napjainkban elemezni. A formaképzésnek ez a különösen személyes világa 
természetesen csak ott  érvényesül,  ahol  a determináció anyagi  tényezői nem 
teljesen  kötöttek,  a  tervező-alkotó  szabadságfoka  viszonylag magas.  A mér-
nöki  alkotás  szinte minden  vonatkozásában  szigorúan  körülírt,  racionálisan 
meghatározott;  csak  ritkán  (többnyire  igen  szűk határok között)  van  lehető-
ség  személyes  jellegű,  saját  ízlésen  és  formai mérlegelésen  alapuló  döntésre. 
A tervezés döntésekből áll, a tudományos ismeretek csak segítik e döntéseket, 
amelyet a személyes kultúra és ízlés is befolyásol. Különösen a rendeltetésből 
adódó, átgondolt formarend, a célszerűség és a geometriai rend összhangjának 
következetes kifejtése, egyféle formálás. Az „intellektuális szépség” olyan le-
hetőségforrás, amit a mű fenntartása, működtetése és a környezettel való har-
móniája hosszú időre érvényessé tehet. Az épített környezet területének nincs 
szigorú  tudományos rendszerként megfogalmazott  formaelmélete:  itt  inkább 
egyféle  általános  emberi  értéktudatra,  ízlésre  és  rugalmasságra  van  szükség, 
mint mechanikus szabályok ismertetésére. A funkcionális és szerkezeti jelleg, 
a biztonsági követelmények, az emberi viszonyokat és érzékelést is figyelembe 
vevő ergonómiai vagy  jelentésbeli, esztétikai-szemantikai szempontok sokol-
dalú érvényesítése bonyolult folyamatában van jelen a mérnöki formálásban és 
az esetleges – nálunk még ritka – formáló együttműködésben. A formaképzés 
minősége személyes felelősség kérdése; nemcsak tehetséget, hanem széleskörű 
szaktudást, látókört és elmélyült munkát, műgondot követel.1

Környezeti értékek 
és csúcstechnika a késő modern idején

A témánkat képező korszerű szerkezettípus általában nem építészeti mű, épü-
let,  hanem  ennél  szélesebb  körbe,  többnyire  a mérnöki  építmények  közé,  a 
technikai  létesítmények  környezeti  szempontból  igen  érzékeny  válfajába  tar-
tozik. Tervezésük lényegében technológiai, üzemelési, anyag- és szerkezetvá-
lasztási, mechanikai és térgeometriai szempontsorok szerint folyik,  így a ter-

1 E számunk három téri vonatkozású mechanikai írása késztetett arra, hogy a mérnöki tér-
formálás  környezeti  jelentőségével  átfogó  szempontokból  foglalkozzunk.  Egy  tipikusan 
technikai – nagyméretű és csoportos – építmény elemzésére készített tanulmányom beve-
zető részét, amely a környezetkultúra általános szempontjait és a környezetformálás rész-
területeinek mai, esztétikainak tekinthető elemző módszereit tekinti át, a közös szemlélet 
elmélyítését és tovább alakítását szolgálni kívánó érvrendszerként publikálom.
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mészeti környezetbe kerülő technikai létesítmények a szerkezettudományok és 
gazdaságtan törvényei szerint alakított formaelemek.
A szinte táji méretekben meghatározó technikai szerep a késő modern kort 

követő,  egészében  technikai  eszközök  által meghatározott,  a  technikai  civili-
záció  jellege által  formált, az eddigi urbanisztikai képletektől eltérő  technikai 
környezetnek is előképe. E technikai környezet átlátásának, elemzésének – akár 
makro, vagyis táji, mezzo, azaz urbanisztikai-építészeti vagy mikro, vagyis ergo-
nómiai értelemben, szinte taktilis környezetként vizsgáljuk azt – nincs minden 
vonatkozásban kiérett elmélete. E számunkra új, csak mintegy kétszázötven éve 
bontakozó,  s  az  emberi  életet  egyre  nagyobb mértékben  átformáló  totális  és 
kiterjedt jelenségvilágnak még nincs megállapodott elemző módszertana, és ki-
forratlan az esztétikai, elméleti megközelítése is.
A modernizáció világához tartozó alapvető jelenség fogalmai, a környezeti 

értékek és csúcstechnika, a technizálódás során előtérbe került környezeti fel-
ismerések és szempontok – a mesterséges létesítmények természetet romboló, 
károsodásokat okozó hatása és környezeti ártalmai –, az átalakulás során ke-
letkezőben lévő új értékek és értékrend, illetve az új minőségi szintet kifejező 
csúcstechnika saját értékei, a technikai-technológiai fejlődés értékelhető ered-
ményei  ellentmondásos  érlelődési  folyamatokban bontakoztak ki. E  felisme-
rések, szempontok problémakörünk megközelítéséhez nélkülözhetetlenek, az 
elmúlt évszázad tudomány (és  társadalom) fejlődésében azonban különböző, 
időnként ellentétes nézőpontokból is formálódtak. A társadalomtudomány jó 
ideig ellentétes ideológiai és politikai megközelítésmódok között kísérelhetett 
csak meg a kulturális és civilizációs kérdések, a technikai és tudományos fej-
lődés, majd  a pusztulásnak  induló  természeti  környezet  alapvető kérdéseivel 
foglalkozni. Valójában az elmúlt század utolsó harmadában – a műszaki világ 
roppant változásaival párhuzamosan, de attól  lemaradva – alakult csak ki az 
a fogalomkör és gondolkodásmód, amely a társadalmi-gazdasági modernizáció 
jelenségeivel  és  tendenciáival  foglalkozik,  és  a  globalizáció megválaszolatlan 
kérdéseivel valamilyen módon – elméleti szinten, tudományos elemző igénnyel 
– szembenéz.
A társadalmi  modernizáció  és  a  technikai  civilizáció  lényegi  egysége  és 

ugyanakkor roppant fejlődésbeli különbségei, a kultúra egyetemes volta és re-
gionális jellege, differenciált mivolta; a társadalmi és személyes szellemi kultúra 
strukturáltsága, az anyagi kultúra sokoldalúsága, színvonalbeli különbözősége, 
az egyetemes és helyi környezetkultúra lényegi és szemléleti jegyeinek, illetve 
igényeinek és követelményeinek (többek között stílus-, jelleg- és identitásjegyei 
jelentőségének) felismerése, megtartásának igénye eleve összetett és bonyolult 
problémahalmazt jelent és számtalan további részkérdést vet fel.
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Az urbanizáció rohamos fejlődése és az urbanisztika előrehaladása, ugyan-
akkor a városfejlődés szabályozatlansága, az építészet alapvető modernizációs 
változásai, a Modern Mozgalom, majd a késő modern folyamatai és divathul-
lámai,  a  posztmodern,  a  dekonstruktivizmus,  a  high-tech,  a  neomodern  és 
a regionalizmus szemléletváltásai, a fogyasztói szokásrendszer és tárgykultúra 
változásai, a globalizációs piac és a helyi érdekek hagyományok ütközése, a for-
matervezés – a design – ellentétes irányú kísérletei és gyors fordulatai, majd a 
mai, jól érzékelhető szemléletváltás igénye egészében és részleteiben mind jel-
lemzik azt a roppant átalakulást, amely az építészetet és technikai környezetet 
(a tájléptékű építészeti együttesektől és a technikai létesítmények mesterséges 
képződményeitől az urbanisztikai építészeti léptéken át a tárgykultúra részle-
teiig), vagyis az egész anyagi kultúrát áthatja.
Elég  hazai  építési  törvényeink  fogalomhasználatának  a  fejlődésére  utalni, 

ahol az előző évtizedek bizonytalan fogalmai után (művi környezet stb.) új termi-
nológiával, az épített környezet, építés és építészet fogalmaival az építészeti, illet-
ve a mérnöki alkotások világát a fejlettségi szintnek megfelelően kategorizálták.
Amikor a következőkben a  táji vagy természeti környezet, az épített kör-

nyezet, építészet, technikai környezet (mérnöki alkotások, technikai és techno-
lógiai létesítmények, gyártmányok vagy az ezekkel kapcsolatos tervezési foga-
lomkörök) ma szokásos megnevezését további részletes körülírás és definiálás 
nélkül használom, ennek a fogalomkörnek az elmúlt két évtizedben kialakult 
tartalmára  kívánok  utalni,  tekintettel  arra,  hogy  e  fogalmak  használata mai 
jelentésükben egyre inkább kezd egységessé válni.

Épített környezet, építészet 
és technikai civilizáció a környezetkultúra 
nézőpontjából

A mai szemléletünkre és a korszellemre jellemző környezetkultúra sokoldalúan 
értelmezi a természeti-táji kapcsolatot, az illeszkedés követelményeit vagy épp 
a kontrasztképzés karaktert adó lehetőségét. E környezetkultúra elvrendszere 
éppúgy hozzátartozik témánk megközelítéséhez, mint az építészet mai műfel-
fogása, vagy a modernizáció jelenlegi tendenciáit determináló helyi adottságok 
és folyamatok megértése és figyelembevétele.
A földfelszínt  egyre  inkább  átalakító  technikai  környezetben,  a  technikai 

civilizáció  létesítményeiben és  tárgyaiban az  ipari  jelleg korszerű, magas szín-
vonalú, kicsiszolt megvalósulása: a high-tech jelleg az az alapvető követelmény, 
amit a modernitás kultúrája – a természeti környezettel való összhangban, illetve 
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kontrasztban és természetesen a helyi adottságoktól sem függetlenül – a társa-
dalmi és műszaki elvárások legfontosabb érvényesítendő követelményének tart.
Ezt az elvet kell érvényesítenünk mindazokban a – szélesen értelmezett – 

kulturális elvárásokban, amelyeket hagyományosan esztétikaiaknak nevezünk, 
s amelyek a tárgy, a mű, az építmény vagy létesítmény mivoltában, számtalan 
karaktert formáló vonásában, tervezettségének színvonalában és ipari kivitelé-
ben, egészének és részleteinek összhatásában és a környezethez való viszony-
rendszerében  jelen  van.  Ez  a  minőségszint  olyan  lényegükben  egyszerűsítő 
fogalmakban, mint „tetszetős”, „szép”, vagy kiüresedett más tautológiákban, 
mint „művészi” vagy „esztétikus” többé már nem fejezhetők ki, nélkülözhe-
tetlen az új tartalmakat és formai értékeket jobban kifejező elemző fogalomkör 
kialakítása. Az  az  átalakulás,  ami  a  földfelszínen és  az  emberi  életformában 
különösen a modernizáció felgyorsulása során a második világháborút követő 
fél évszázadban végbement, szükségszerűen magával hozta jóformán minden 
fogalmi  kategória  módosulását,  változását,  átalakulását,  egyféle  „kategória-
csúszást” vagy  eleve új  fogalomrendszer kialakulásával  és  elterjedésével  járt. 
Az információtechnológia eszközeinek forradalmi változása és az információ-
tartalom  teljes megújulása együtt  járt  addig  fel nem  ismert vagy elhanyagolt 
olyan  általános  összefüggések  előtérbe  kerülésével,  mint  a  földrajzi  terület 
kultúramegtartó  ereje,  a  környezeti  determináció  és  kapcsolatrendszer,  illet-
ve  illeszkedési követelmények új értelmezése, az ökológiai szemlélet kialaku-
lása,  a  környezettudomány  és  környezetvédelem  (és  új  szakterületek, mint  a 
környezetgazdálkodás, a környezetpszichológia, a történelmi látványkörnyezet 
egészére kiterjedő környezettörténet vagy egyes környezetesztétikai kísérletek) 
tudományágainak és szempontsorainak érvényesítése.
A termelés-gazdálkodás-fogyasztás  területein,  de  még  a  képzőművésze-

ti  avantgárd  gondolkodásmódjában  és  témáiban  is megjelent  a  kiemelt  egyes 
elem mellett a környezeti összefüggések jelentősége (environment, installációk, 
mobilok, nagy kiterjedésű művészeti térformák, Christo futókerítése, a párizsi 
Parc  de  la  Villette  stb.).  Az  építészeti  örökség  védelmének  előtérbe  kerülése 
(1975), a hagyomány és korszerűség problémáinak megújult kezelésmódja, az ér-
tékőrzés és a történelmi formák posztmodern újraéledése jelentős tényezői voltak 
e szemléleti átalakulásnak, a már említett változásoktól egészen a posztmodern 
szemléletmód „kötetlenség és  tetszőlegesség” értelmezéséig,   az urbanisztikai 
szemlélet átalakulásától a popművészet tűzfalfestéseiig vagy a vernakuláris kul-
túra értékeinek védelméig. A változássor túlértékeléseként egyes amerikai kép-
zési törekvésekben az építészet elvetésével a környezettervezés túlzottan széles 
területeket vont egybe, maga a szemlélettágulás azonban az urbanisztika–építé-
szet–design szemléleti megújulásához vezetett. Az értékvédelem tudatosodása, 
a szakmai szemlélet gazdagodása és a high-tech érési folyamata, továbbfejlődése 
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az urbanisztikai, építészeti és mérnöki gondolkodás látókörének tágulásával, új 
formaképzés és befogadásmód megjelenésével járt.
Ez a megközelítésmód természetszerűen vezetett el a  lakókörnyezet vagy 

az ipari környezet olyan értelmezéséhez, amely az építészet, vagyis a külső és 
belső tér, a tárgykultúra, továbbá a közlekedéstervezés, a táj- és kertépítészet 
életkörnyezetet jelentő egységét állítja a figyelem középpontjába, együtt látva 
és elemezve mindazokat a tényezőket és feladatelemeket, amelyeknek a meg-
oldása a használó közösség részére majd jobb életminőséget és életfeltételeket 
jelenthet.  A városrevitalizáció  és  városrehabilitáció,  vagy  a  fogyatékkal  élők 
rehabilitációjához szükséges követelmények  teljesítése a számítástechnika se-
gédeszközként való bevonásával  szélesebb  látókört nyújt a  tervezéshez, mint 
a régebbi (sajátos stílusegységgel és értékekkel természetesen akkor is rendel-
kező), spontaneitáson alapuló hagyományos gyakorlat.
Jelen  van  ez  az  átfogó  gondolkodásmód  az  urbanisztikai  szemléletben, 

a tájépítészet, területi tervezés – vagy a hatvanas évekbeli regionális tervezés 
– kísérleteiben, illetve az európai egység megteremtése során reális történelmi-
gazdasági-kulturális  táji  egységekként  kezelt  régiókban,  a  földrajzi-etnikai-
kulturális tájegységek, hatalmi-politikai tartományok újjáalakult demokratikus 
szerveződéseiben is. A közgondolkodás – az adott területre jellemző társadal-
mi-szellemi kultúra –  természetes  részévé vált  az eltérő sajátosságok, a helyi 
identitás értékelése, miközben a technikai civilizáció a globalizáció nyomában 
egyre  nagyobb  arányban  teszi  hasonneművé  a  különböző nagyrégiók  kultú-
ráihoz  tartozó  földrajzi-kulturális  tájegységeket  is. Ez  a  kettősség  indokolja, 
hogy a technikai környezet részét képező elemeknek a helyi adaptációra, hasz-
nálatra való alkalmasság és a sokoldalú átgondoltság, egyféle szellemi-műszaki 
kicsiszoltság és „érvényesség”, a technikai kultúra intellektuális jegyei legyenek 
a jellemzői, épp a befogadhatóság és a döntésben-választásban való egyenlőség 
érvényesülésének, egyféle humán „nembéliség”-nek az érdekében. A környe-
zetkultúra ilyen jellegű tudatosodása és kibontakozása teremti meg a feltételeit 
annak, hogy Alföldünkön vagy  akár  a Közel-Kelet más kultúrkörhöz  tarto-
zó világában ugyanarról a termékről, tervről, létesítményről azonos szellemi, 
vagyis kulturális megközelítésben – tehát azonos esztétikai elvek alapján – be-
szélhessünk.
Ebből a szempontból meghatározó jelentőségű az is, hogy a meglevő – és 

a világrégiók kultúrájának egyetemes adottságaiban természetszerűen determi-
nált – közízlés, illetve az etikai és normatív szokásrendszer (férfi-női szerepek, 
az  íráskultúra vagy a színkultúra  jellegzetességei, de akár a ruházkodás vagy 
lakásviszonyok klimatikus meghatározottsága) a magas- és tömegkultúra mi-
lyen adott állapotában támaszt kulturális jellegű követelményeket a használók 
világában.  Ez  a  nézőpont  a  technikai  eszközök,  berendezések,  technológiai 
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építmények esetében igen különböző lehet: az épített technikai eszközök,  lé-
tesítmények  többnyire  személytelen  világában  természetszerűen  érvényesül 
a technikai korszerűséget tükröző, nagyvonalú, semleges és kellemes, ugyan-
akkor  az  adaptációhoz  szükséges  nyitottsággal  is  rendelkező  formavilág. 
A használati tárgyakon, a lakókörnyezetben és közlekedési eszközökön viszont 
igen  gyakran megjelenik  a  díszítés,  egyféle  közvetlen  és  személyes,  utólagos 
adaptáció, mint a helyi tömegkultúra közvetlen megnyilvánulása. Amíg az épí-
tett környezet továbbra is hagyományos jelleget hordoz – vagy éppen egyes új 
központokban (mint Szingapúr) sajátosan modernizálódik –, a technikai civi-
lizáció épített eszköztára többé-kevésbé őrizheti eredeti magas szintjén egyete-
mes műszaki jellegét. Ebből a szempontból a mérnöki építmények, a technikai 
létesítmények eleve karakteres helyzetben vannak, kevesebb bennük az egyedi 
társadalmi vonás,  az összetett  kulturális  jelleg,  felidéző-kifejező vonatkozás, 
többnyire adott műszaki sajátosságaikat hordozzák és örökítik át a tájra, kör-
nyezetre. Ez eredményezi egyúttal a technikai civilizáció eszköztárának világ-
szinten érzékelhető – a meglévő, sajátos, eredeti regionális jelleget talán túlzot-
tan is egyneműsítő – szerepét.
Az  említett  jelenségek  (különösen  a  világrégiók  és helyi  kultúrák  sokszí-

nűségében rejlő nagymértékű különbözés,  illetve a  technikai civilizáció egy-
neműsítő hatása) a modernizáció olyan karakteres jegyei, amelyek a természeti 
környezet átformálódásában is érzékelhetők és bizonyos helyi, civilizatorikus és 
kulturális jegyekből keveredő szubkultúrákra jellemző karaktert adnak annak 
a környezetkultúrának, amely az adott hely és kultúra esztétikainak tekinthető 
követelményeit újrafogalmazza. Ebben természetesen éppúgy vannak hasonló 
és állandó – például a környezetpszichológia által vizsgált pszichofiziológiai – 
vonások, vagy a környezetkultúra egyetemes jellegéből adódó elvárások, mint 
a helyi kultúra hagyományából és ízlésvilágából származó, meghatározhatatla-
nul sokszínű helyi elvárás; számtalan, kimondatlanul, s így teljesületlenül ma-
radó, feszültségekben felszínre törő követelmény.
A vázolt problémakört több oldalról, részletesen tárgyalja a közelmúlt ha-

zai szakirodalma is. Itt csak a témánkhoz legközelebb álló köteteket említem 
(Ernyey, 1983; Kubinszky, 1995; Lukovich, 1997; Tóth Zoltán, 2001; Vámossy, 
2002). A hivatkozott könyveket a tanulmány végén sorolom fel, míg a szakcik-
kekre a szövegben jegyzetként utalok.
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Építészet, technikai környezet 
és design-szemlélet a modernizáció esztétikai 
gondolkodásában

A modernizáció  folyamata  szükségszerűen oldotta  fel  a XVIII. század  végén 
megszülető (de a görög filozófiából eredő, s a forma és tartalom egységén, a zárt 
műalkotáson  alapuló),  a XIX. században  kiteljesedő  hagyományos  esztétikát, 
hogy a XX. század közepétől alakuló esztétikai szemlélet az építészet és társte-
rületei vonatkozásában már az említett új vonásokkal rendelkezzen. Még a ko- 
rábbi axiomatikus esztétikai gondolkodás alapján – illetve gyakran azon belül 
– épültek ki a műfajok szakesztétikái, közöttük a század közepén, a modernizá-
ció újabb szakaszainak kezdetén Nicolai Hartmann Esztétikájának (Hartmann, 
1977) az építészetre is alkalmazható antropológiai elvű rétegelmélete, mint az 
esztétikai értékek felfejtésének egyik lehetséges módja. Ez sem aranyszabály: az 
elemzések sokfélék lehetnek, az értelmezéshez nem vezet királyi út.
Az elemzések alapja azonban minden korban a társadalmi és személyes em-

beri kultúra és a személyes képességek által meghatározott befogadás mélysége; 
az élmény és a mű viszonya, a mű élménykeltő képessége. Az egyik oldal tehát 
az esztétikai értékkel rendelkező mű, tényleges értékek jelenléte, míg a másik: 
a befogadókészség, érzékenység, kiműveltség alkalmas szintje a befogadó olda-
láról. Az utóbbit e gondolatsorban – vagyis a recepció esztétika lehetőségeit, 
épp a környezetkultúra előzőekben említett általános helyi és személyes jellege 
miatt – csak érintőlegesen vizsgáljuk, és megjegyezzük, hogy e befogadói szin-
ten az említett kulturális különbözőség miatt  igen  jelentős eltérések  lehetsé-
gesek mindattól, amit a mérnöki műtárgyak konkrét elemzése során európai 
építész szemmel érdekesnek és elemezhetőnek, sőt elemzendőnek tartunk.
Hartmann szerint a reális anyagi „előtér” és a szóhasználatában „irreális” 

– vagyis  csak az átélő által  elevenné változtatott –  szellemi „háttér”  rétegei, 
a „befelé” haladó rétegek sora a műalkotás két alapmozzanata. A mélyebb réte-
gek eleve csak a sajátos emberi tartalommal rendelkező műfajokban (irodalom, 
képzőművészet,  zene,  színház  vagy mozgókép)  bontakoznak  ki  a  befogadó 
számára, az építészetben azonban Hartmann megkísérli az alkalmazást, s ez a 
tervezőművészetekre is vonatkoztatható.
Egy Rembrandt-önarcképen értelmezve a rétegeket, Hartmann hat ténye-

zőt említ: 
  1. előtér: a reális adottság, a kétdimenziós tárgyra festett színfoltok, a fény 
és tér adottságai,

  2. a háttér első rétege: az ábrázolt háromdimenziós tér és annak fényviszo-
nyai, az ábrázolt alak dologi figurája, és környezete,
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  3. a mozgás,  az  eleven  testiség,  a portré  arcjátéka, mint minden  további 
alapja,

  4. vele  együtt megjelenik  az  ember  belső  világa,  a  jellem,  a  személyiség 
sorsa, amely az arcvonásokban tükröződik.

  5. Ez a nem dologi és nem érzéki réteg képes megjeleníteni valami mást: az 
ember individuális ideáját. Ez a ráismerés, a „hasonlóság” oka.

  6. Megjelenhet  e mögött  az  általános  emberi,  a  szimbolikus,  a  szellemi: 
„A nagy műalkotások nagyságát és maradandó jelentőségét éppen ez a 
végső mélyréteg biztosítja… az általános az, ami minden korban újból 
és újból szól az emberhez” – mondja Hartmann.2

Az építészet  (építőművészet) elemzésénél Hartmann abból  indul ki, hogy 
az építészetben nincs „szüzsé”, viszont alá van rendelve gyakorlati céloknak. 
„Az építőművészet (…) kétszeresen kötött: 1. meghatározzák a gyakorlati cé-
lok,  amelyeket  szolgál,  és  2.  köti  annak  a  fizikai matériának  a  súlyossága  és 
merevsége, amellyel dolgozik.” A közvetlenül látható mögött (mint a zenében) 
itt is felbukkan egy nagyobb egész; a belső, művészi látás elkülönül az érzéki 
látástól; az építmény csak egy megjelenő időben, és vele egy megjelenő életbe 
állítva  érzékelhető.  „A ház  (…)  legszűkebb  közösségi  életének  (család,  nem-
zetség, gazdaság) a ruhája, ezért (az ember) önfelfogásának még erőteljesebb 
kifejeződése – tehát azt  lehet mondani, hogy öntudatának kifejezése a  legtá-
gabb életkörében (…) Ezért jelenhetnek meg a történelmi képek és korok saját 
építményeikben (…) sok kor különösen pregnánsan jelenik meg építményeiben 
– még célja, vágyai és eszméi is láthatóvá válnak.” „Az építészet (…) nem aka-
dályozza meg, hogy művei zárt egységekként és egészekként hassanak.”3

Az építmény külső rétegeiként Hartmann ennek megfelelően három réteget 
különböztet meg. Ezek:
  1. a célkompozíció (a terv lényege),
  2. a térkompozíció és
  3. a  dinamikus  kompozíció  (vagy  talán  inkább  tektonikus  kompozíció, 
V. F.), vagyis a matéria leküzdése és saját törvényeinek kihasználása.

A célkompozíció kapcsán megállapítja: „Valóban szerves és belülről konst-
ruált  csak egyetlen megoldás  lehet;  az,  amelyik  teljesen a gyakorlati oldalból 
indul ki, s csak aztán választja ki esztétikai formaszempontok szerint azokat 
a lehetőségeket, amelyeket a gyakorlati oldal megenged.” Ilyen „egyetlen” meg-
oldás azonban nem létezik, a gyakorlat összetett és bonyolult, s ezt Hartmann 

2 Hartmann, 1977, 267.
3  Uo. 202–204.



 

400

is érzi. Ezért jegyzi meg: az esztétikai formaszempontok azonban vissza is hat-
nak; „már maguknak a céloknak a megválasztásában is éreztetik hatásukat”.4
Az építmény belső rétegeiként Hartmann szintén három réteget különböz-

tet meg – egy bizonyos egymásutániságban – azt  is megállapítva, hogy nem 
minden építményben találhatók meg a belső rétegek; a mélyebb réteg sohasem 
jelenhet meg a felszínibb rétegek nélkül. E rétegek:
  1. A gyakorlati feladat megoldásában rejlő szellem vagy értelem; a megol-
dás jellege.

  2. A részek és az egész összkifejezése (ez a térkompozíción és a dinamikus 
–  saját  értelmezésünkben  (V. F.)  tektonikus  –  kompozíción nyugszik, 
illetve meghatározza azokat).

  3. A (legtöbbször  tudattalan)  életakarat  és  életforma  kifejeződése,  bizo-
nyos ellentétben „a gyakorlati céllal (valami nem gyakorlatinak, az esz-
mének a kifejeződése;  ez  legmagasabb  fokán akár világnézet  is  lehet), 
s mindig arra vonatkozik, hogy az ember hogyan alakítja tulajdon életét 
az önmagáról alkotott kép szerint”.

Az  utóbbiból  levezethető  a  high-tech  szint  iránti,  már  említett  alapvető 
szellemi igény, a mai korszellem követelménye is. Hartmann eljut addig, hogy 
az építészetet megértve, a megoldás jellegéről (1) megállapítsa: „Egy gyakorlati 
építészeti  feladat minden megoldásmódjának  saját  elve van,  s mindegyik elv 
előnyben részesíti a feladat valamely meghatározó oldalát a többivel szemben. 
Az, hogy melyik oldal  részesül  előnyben,  a mindenkori  életforma vagy  ízlés 
kérdése. S itt – már az építmény első belső rétegében – a legszorosabban össze-
függ az életstílus az építészeti stílussal”. Hozzá kell tennünk, hogy az „előny-
ben részesítés”, a „saját elv” megválasztása mindenek előtt alkotói kérdés is, az 
alkotó döntésének egyik legfontosabb, meghatározó oldala.5
Hartmann  tehát  kimondja  a  tételt:  „Egy  (…)  építészeti  feladat  minden 

meg oldási módjának saját elve van”. Ez a saját elv transzponálható a mérnöki 
alkotások  területére  is azzal, hogy ez a „saját elv”  itt  inkább műszaki-termé-
szettudományos (tehát eléggé általános és egzakt) és aligha lehet személyes, in-
dividuális. A műtárgy tehát nem műalkotás a hartmanni értelemben, a belső és 
külső rétegek is csak részben, egyes nézőpontokból értelmezhetők a mérnöki 
alkotás területén.
Továbblépést  jelentett az esztétikai  szemléletben a szemiotikai gondolko-

dásmód megjelenése a hatvanas-hetvenes években. Ezek az értelmezések fo-
galmazzák meg a mű nyitottságának, sokféle olvasatának és a kor gondolatvi-

4  Uo. 335.
5 Uo. 339–340.
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lágának összefüggését. Umberto Eco „A nyitott mű” című könyvében (1976) 
kifejtett megfogalmazása szerint arra szorítkozik, hogy
„…egybehangzásokat mutassunk ki: egybehangzásokat, amelyek a modern 

kultúra legkülönbözőbb szektoraiban föllelhető problémák kapcsolataira utal-
nak, jelezve egy új világszemlélet közös elemeit”.6
Roland Barthes fogalmazza meg a lényegi nyitottság igényét: A műnek az 

a tulajdonsága, amely Roland Barthes számára is döntő – a műalkotás „forma, 
melyet az idők során a történelem tölt meg” – már magában hordja azt is, amit 
a művészet nagy műveiről hosszú  idő óta  tudunk:  „minden műalkotás, még 
ha a szükségszerűség kimondott vagy kimondatlan poétikája szerint jött is lét-
re, lényegileg nyitott a lehetséges olvasatok látszólagos sorozata felé, amelyek 
mindegyike új életre kelti a művet, valamilyen távlatból, valamilyen ízlés, sze-
mélyes végrehajtás szerint”.7
A poétikát egyébként Eco így definiálja műve előszavában: „Mi a klasszikus 

jelentéshez közelebb álló értelemben használjuk a ,poétikát’; nem mint kény-
szerítő szabályok rendszerét (abszolút normának tekintett ars poetikát), hanem 
mint cselekvési programot, amelyet a művész esetről esetre célul tűz maga elé, 
mint a létrehozandó műalkotás tervezetét, amint az kimondva vagy kimondat-
lanul él a művész szándékában.”8

A művészetet viszont a kor  tükröződéseként definiálja Eco: „A művészet 
nem annyira megismeri a világot, mint inkább kiegészítő elemeit termeli a vi-
lágnak,  autonóm  formákat,  amelyek  a meglevőkhöz  csatlakoznak,  saját  tör-
vényeikkel  és  személyes  életükkel. Mégis minden művészi  formát  nagyon  is 
felfoghatunk (…) mint ismeretelméleti metaforát: vagyis a művészeti formák 
strukturálódási módja minden évszázadban tükrözi – a hasonlóság, a metafo-
rikus kifejezés, a fogalom képi megoldása útján – azt a módot, ahogyan a tudo-
mány vagy általában véve a kor kultúrája látja a valóságot.”9

Eco  szerint  „amikor műalkotásról  beszélünk,  a mi  nyugati  esztétikai  tu-
datunk  azt  kívánja, hogy  ,művön’  valamilyen  személyes produkciót  értsünk, 
amely még a műélvezésnek variálódásában is megőrzi organizmus arculatát, és 
amely – bárhogyan értelmezzük vagy terjesszük is ki – a személyiség bélyegét 
mutatja, azáltal létezik, érvényesül és közöl valamit”.10

Nem véletlenül állapítja meg Eco, átérezve mindezeknek a jelentőségét, ta-
nulmánya záró gondolataként, az előbbieknek folytatásaképpen, de már a „nyi-

6 Eco, 1976, 50.
7 Uo. 55. Barthes-t Kelemen János idézi utószavában, 455.
8 Uo. 8.
9 Uo. 44.
10 Uo. 54.
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tott” műnél is általánosabbról, a mozgásban lévő műről beszélve: „A mozgás-
ban  lévő mű poétikája – mint részben a  ,nyitott’ mű poétikája  is – új  típusú 
viszonyt teremt a művész és közönsége között, az esztétikai percepció új me-
chanizmusát lépteti életbe, új helyzetet teremt a művészi termék számára a tár-
sadalomban; új oldalt nyit a szociológiában és a pedagógiában, túl azon, hogy 
új oldalt kezd a művészet  történetében  is. Új gyakorlati problémákat vet  föl, 
miközben új kommunikatív szituációkat teremt, új viszonyt hoz létre a műal-
kotás szemlélete és használata között.”11

A technikai  létesítmények  esetében  tehát  nem műalkotásról  van  szó,  bár 
a Hartmann-nál már  említett  „szellem vagy  értelem:  a megoldás  jellege”  az 
intellektuális érték – vagy akár intellektuális szépség – fogalmához is hozzá-
segít, míg a „mozgásban  levő mű” átgondolt adaptálásban a magastechnikai 
értékformálás  és  recepció  egymásra ható  folyamataként  is  értelmezhető  épp 
az évtizedek során egyre finomodó-érlelődő technikai művek esetében (ismert 
példa erre a személygépkocsi-márkák fejlődése).
A hetvenes évek szemiotikai gondolkodásmódja a jel értelmezési kérdéseire 

és az olvasatok különbözőségére fordította a figyelmet, az új, nyitott műforma 
felismerésével és a korszellem más területeire való érzékenységgel formálta to-
vább az esztétikai  gondolkodásmódot. Nem követem részleteiben  tovább az 
esztétikai gondolkodásban jelentős későbbi változások sorát, az említettekkel 
is csak arra kívántam utalni, hogy a műszemlélet XX. század második felében 
történt változásai – az irodalom- és művészettudomány elméleti és módszer-
tani világának sokoldalú és elmélyült kibontakozása – alapjaiban formálták át 
és újították meg az esztétikai megközelítés, elemzés és értékelés szemléletét és 
szempontjait.
Az előzőeknél is több tanulsággal jár, ha az általános művészetesztétika fe-

lől figyelmünket arra az időközben jelentős fejlődésen átment s az építészetnél 
általában gyorsabban mozgó s így érzékenyebb tervezőművészetre – a design, 
a formatervezés elméleti-esztétikai területére – fordítjuk, ahol az elméleti tö-
rekvéseknek a technikai környezet (a gyártott tárgyak világának) problémáival 
kellett  eleve  szembenézniük. Az  építészet posztmodern  és dekonstruktivista 
időszaka ugyanakkor – bár saját területén számos tanulsággal járt, a modern-
izmus merev múltszemlélete helyett megújította a történeti örökség iránti ér-
zékenységét, tanulságaival együtt járt az ökologikus szemlélet, a regionális ér-
tékek és a high-tech vívmányok iránti megértés – végül is a mérnöki alkotások 
szempontjából egyféle zsákutcának bizonyult.
A design területén viszont – az építészethez hasonló mellékutak, a tervezést 

stílusadásnak tekintő styling, illetve a posztmodern és dekonstruktivizmus ha-

11 Uo. 57–58.
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mar lepergő kísérletei után – egyértelműen és több forrásból merült fel a terve-
zéselmélet és termékformálás megújításának igénye, az új modernizációs gon-
dolatvilág követelményeinek végiggondolása. Ezeket a változásokat, a design 
elmúlt  negyedszázadának  törekvéseit Ernyey Gyula  1983-as  első  könyvének 
több  értelemben  is megújított  kiadása  hozzáférhetően,  belülről  látott  szem-
pontsorral foglalja össze.12

Ernyey  az  elsők  között  figyelt  fel  a  nyolcvanas  évek  elején  a  környezet-
fogalom  akkori  amerikai  és  nyugat-európai  újraértelmezésére.  Könyvében 
a szemlélet  alakulásának  folyamatát  tekinti  át:  a  hatvanas,  hetvenes  évekbeli 
az antidesign, a neoavantgárd, az ellenkultúrák, a non-design, a rendszerelvű 
tervezés és a racionalitás új igénye témaköreit.
A csupán  művészi  megközelítésű  formatervezésből  tudományos  mélysé-

gű tevékenységgé fejlődő program igénye hazánkban is megjelent a hetvenes 
évek  „házgyári  konyhaprogramként”  folyó kutatásaiban-tervezéseiben,  a  kor 
tehetetlensége  folytán  azonban  ez  a  program  sem  a  technológiai  eszközök, 
sem a fogyasztási  termékek gyártását nem volt képes megújítani. A fejlett vi-
lág  formatervezésében megjelenő új  jelenségek,  az ökológiai  tervezésetika,  a 
tervezés-módszertani  kutatások,  rendszerelvű  és  környezetbarát  irányok,  a 
„green Design” és a környezetorientáltság új vonásai, a fenntartható fejlődés 
gondolata, mint átfogó új esztétikai követelményrendszer vált a kialakult gon-
dolkodásmód alapjává. A valódi szükségletek feltárásának igénye, s az alakuló 
új világkép egy lehetséges, a technikai környezettel szemben megfogalmazható 
új esztétikai szemléletet hoz  létre, amelynek mai kérdésköre megfelelő alapja 
lehet esztétikai vizsgálódásunknak. A kötet néhány összefoglaló megállapítását 
ezért érdemes idézni szempontsorunkhoz:13

„...az elsődlegesen üzenetjellegű képzőművészettel és a hagyományos érte-
lemben vett, hozzá közelítő, határeset-jellegű iparművészettel szemben a gyárt-
mányforma  mindenkor  többrétű,  mégpedig  nemcsak  esztétikai-szemantikai 
értelemben. Munka-,  illetve  termelőeszköz, műalkotás és áru,  az  ideológia és 
a gazdaság része; műszaki, gazdasági, biológiai és esztétikai stb. tényezők együt-
tesen jellemzik. A gyártmányforma-tervezés, mint nyílt, állandó optimalizálási 
folyamat a gyártmány,  illetve gyártmányrendszerek érzéki-konkrét tulajdonsá-
gait határozza meg, és jelentősen hozzájárul a termék használati értékéhez, befo-
lyásolja csereértékének alakulását is. A tárgyak alapvető céljának megteremtése 
során – sajátos funkciójaként – elsősorban a hogyanra, az ergonómiai és a társa-
dalmi igények, a felhasználás mikéntjének biztosítására irányul.

12 Ernyey, 2000, 247–314. A modern után, illetve különösen 315–324. Összegezés és kitekintés.
13 Uo. 322–323.
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A használati tulajdonságokból létrejövő használati érték, és – a lényeg ép-
pen az – maga az esztétikai érték is mindig a használati folyamatban realizáló-
dik, azaz a tárggyal való totális találkozás közben. Az alapvető cél megértésén 
túl  a használó  és  az  iparcikk közti  közvetlen  és  közvetett  kapcsolatok  teljes 
feltárulása, a tárgy kulturális-esztétikai jelentéstartalmának kibomlása egyrészt 
a mindenkori forma viszonylagos önállóságán alapul (azon, hogy minden for-
ma a ,kor szemén’ keresztül meglátott konstrukció), másrészt a használati mű-
veletekhez  társuló  gondolati  appercepciókon  (érzékelések,  észlelések,  fizikai, 
pszichikai benyomások és emlékképek bonyolult összjátékán). 
Az ipari termékformálás több mint kétszáz éves, különösképpen pedig utób-

bi fél évszázados története (…) azt mutatja, hogy a kulturális változások sokkal 
lassabbak, mint a műszaki-gazdaságiak. A XX. század végén (…) a gyorsuló tu-
dományos-műszaki fejlődés és a gyorsuló értékváltozások idején még nagyobb 
kérdés, hogy az ipari civilizáció hogyan válik emberi kultúrává; és hogy képesek 
leszünk-e a  jelenlegi  termelés és  fogyasztás céljait  felülvizsgálni és  (Mumford 
gondolataival élve) képesek  leszünk-e áttérni a gép mítoszáról, az erő szünte-
len növekvő, szabályozhatatlan rendszeréről olyan eszményre, olyan rendszerre, 
amely a nyitott, szerves modell  tulajdonságai szerint működik. Tehát  támasz-
kodik a  szerves  természet  és  az emberi  személyiség kimeríthetetlen bőségére 
és változatosságára, az emberiség ősi technikai kincsére, az improvizációs kész-
ségre. Működik benne az önkorlátozás, a választás, az önkiigazítás képessége, 
s ezért a formák evolúciója során dinamikus egyensúly uralkodik benne.14

Kísérletek az épített környezet elemeinek 
esztétikai értékelésére

A XX. század szellemi irányzatai fejlődésük során – a már említett változások 
és a szellemi-szemléleti, vagy filozófiai-világnézeti nézőpontok különbözése 
vagy  kiszélesedése  következtében  –  számtalan  új megközelítésmódot  fogal-
maztak meg és különítettek el a művészet- és irodalomtudomány különböző 
ágaiban, de  az  építészet  területén  is. A Modern Mozgalom által  hangsúlyo-
zott új és racionális, funkcionális és konstruktív – de a Bauhaus, Wright vagy 
Le  Corbusier  gondolkodásmódjában  nagyon  is  eltérő  –  feladatközelítéstől 
a művészet egészére vonatkozó sokrétű eszmerendszerekig terjed a sor, a kü-
lönböző  avantgárd  törekvések  eszmei  hátterétől,  a  strukturális-funkcionális 
elemzés  kezdeteitől  csak  néhány  legfontosabb  megközelítésmódot  említve: 

14  Az utóbbi részt L. Mumford: A gép mítosza. Európa Könyvkiadó, Budapest 2000, 336. 
oldaláról idézi Ernyey.
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a neopozitivizmus,  fenomenalizmus,  marxizmus,  egzisztencializmus,  struk-
turalizmus, szemiotika vagy szemiológia, rendszerszemlélet, kontextualizmus, 
hermeneutika, illetve a transzavantgárd, posztmodern és dekonstruktivizmus 
vagy a neomodern, a posztstrukturalizmus igen eltérő műelemzési és kritikai 
– különböző szemléleti alapokon álló, különböző időszakokban megjelenő és 
ható – módszertani világáig.
A művészeteken  kívülálló  területek,  így  a  tudomány  területén  az  ezek-

től  eleve különböző megközelítésmódokat, módszertanokat nem  is  említem. 
A művészetek teljességéhez tartozó és igen sokrétű megközelítést rejtő szellemi 
irányokat nem vehetjük sorra annak érdekében, hogy esetleg néhány nézőpont-
jukat vagy érvüket kiemeljük szemléleti világukból, ez az építészeti elemzések-
hez is csak ritkán szükséges. Az építészeti elemzésnek, értékmegközelítésnek, 
az  építészetet  meghatározó  belső,  felfejthető  összefüggéseknek  és  a  kor,  a 
társadalom és a személyes világ által csak részben determinált, bizonyos sza-
badságfokkal  rendelkező  egyedi,  személyes  jellegű  alkotások  értékforrásai-
nak,  a műben megjelenő  értékek  bemutatásának  kiterjedt  szakirodalma  van. 
Az építészetben  jelentős hatást gyakorló  szellemi megközelítések  jórésze –  a 
funkcionalizmus, konstruktivizmus, vagy a strukturalizmus tér-szerkezet ösz-
szefüggései, a szemiotika jelelmélete, a konnotációs jelentéstartalmak rátapadó 
asszociációs rétegei, módosulásai és maradandó elemei, vagy a hermeneutika 
nélkülözhetetlen értelmező-felfejtő gondolkodásmódja, módszertana, az érték-
elmélet megközelítésmódja,  az  ideológiákat  elutasító  posztmodern  életérzést 
kifejező  korszellem  elemzése  vagy  a  dekonstruktivizmus,  a  szellemi  kultúra 
történeti világát újravizsgálni, átépíteni, újjáformálni kívánó szándékai – saját 
említett könyvemben is tankönyv részletességgel jelenik meg (Vámossy, 2002), 
itt nem szükséges kifejteni a különféle törekvéseket tükröző értelmezéseket.
Érdemes azonban a forma, mint jelenség építészeti fogalmi rétegeinek jól 

megkülönböztethető szintjeit végiggondolni kiindulásként, hogy a nem építé-
szeti jellegű, hanem annál lehatároltabb, szűkebb tervezési szempontok alapján 
létrehozott  technikai-technológiai  rendeltetésű építmények esztétikai megkö-
zelítésének lehetőségeiről gondolkodjunk.
Ebből  a  szempontból  a  Hartmann  által  kifejlesztett  rétegelmélet  logikai 

rendjét a modern fenomenológia módszertani törekvéseivel célszerű összevet-
ni. A fenomenológia módszerét most csak a közvetlenül észlelhető sajátossá-
gokra, illetve ezek összefüggéseire irányuló leíró jellegű megközelítésként ér-
telmezzük.  Előbb  az  építészeti  jelenség  érzékelhető  alakját,  vagyis  a  forma, 
a „látszat”, a látvány anyagi tektonikus valóságának felismerhető sajátosságait, 
rétegeit nevezzük meg előfeltevésektől mentes  leírásként, szándék szerint eg-
zakt módon, majd arra keressük a választ, hogy e forma, mint emberi jegyeket 
tükröző-hordozó lenyomat, hogyan és milyen módon érzékelteti vagy fejezi ki 
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e háttérrétegeket s ez az összetett vonatkozásrendszer egyáltalán megközelíthe-
tő-e, megérthető-e, s ha igen, milyen módon, milyen eszközökkel jellemezhető 
és írható le.
Ez az építészeti leírás tehát éppúgy nem lehet csupán matematikai-geomet-

riai  vagy  egyoldalúan  anyagtani-tektonikai  (vagyis  szerkezeti), mint  ahogyan 
a fenomenológiai megközelítés a kultúra más területeire tartozó jelenségeknél 
is ki kell, hogy egészüljön a természeti vagy társadalmi háttér megérthető jele-
inek, vonásainak, rétegeinek tudomásul vételével és említésével.
Az építészeti forma, mint jelenség
  1. Mindenekelőtt  érzékelhető  anyagi  valóság,  szerkezet,  szerkezeti  alak, 
szerkesztett forma, amely szerkezetiségében adott jellegével mesterség-
beli tudás, ipari fejlettség és adott technológiai szint tükrözője is. Ebben 
a vonatkozásban a társadalom adott állapotát és annak fejlettségét köz-
vetlenül is kinyilvánítja. („csak az építészet tudja egy korszak társadalmi 
létét direkt módon kinyilvánítani…” – ezt még a modern építészet mű-
vészet-voltát tagadó Lukács György is megfogalmazta.15

  2. Mint  téri világ – emberi  csoportot,  a használó közösséget  szolgáló  tér-
szerkezet, térszervezet – belső tér és külső forma (tömeg), amely egyút-
tal rendeltetéssel, funkcióval rendelkezik, materiálisan megjeleníti és ez-
zel kifejezi a gazdasági, termelési, közösségi és személyes létviszonyokat; 
ezért a társadalmi életformát, annak együttélési normáit, szokásrendszerét 
nemcsak jellemzi, hanem sok vonatkozásban meghatározza, alakítja is.

  3. A forma mint emberi, érzelmi és racionális vonásokat hordozó építésze-
ti konfiguráció megformált alak; nemcsak szerkezeti-téri életkeret, anya-
gi struktúra tehát, hanem konceptust, „koncepciót”, szellemi elképzelést 
kifejező, téri eszmét sugárzó mű is.

  4. Az  építészeti  forma  az  előzőeken  túl  a mögötte  álló,  az őt  létrehozó, 
megszerkesztő és használó  társadalom változó életfolyamatainak,  idő-
beli létezésének anyagba rögzülő képe, ábrázolása, az emlékezet egyféle 
dokumentuma;  jelenségvilága  társadalmi  ideológiát,  hatalmat,  politi-
kai és rétegviszonyokat érzékeltet, a munkamegosztásbeli hierarchia és 
foglalkoztatottság, reprezentáció, presztízs, status quo és kivagyiság, az 
együttélés vagy szegregáció tükre, kinyilvánítója is, az emlékezés képeit 
kódolt formában őrző rejtvény.

  5. A forma mögött megjelenő alkotói gondolat a korszellemnek, a társada-
lom eszmevilágának része, s így az építészeti tér és szerkezet, mint anya-
gi jelenség, mint konkrét érzéki egyedi forma – vagyis mint művészeti 

15 Lukács  György:  Az  esztétikum  sajátossága  I–II.  Akadémiai  Kiadó,  Budapest  1965,  II. 
408–409.
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forma – nembéli, egyetemes jellegű kifejezéssé, az esztétika tárgyává vá-
lik, művészeti – személyes és társadalmi – értelemben is.

  6. Az előbbiekből is következik, hogy az építészeti forma, mint a hagyomá-
nyokat,  eszmét,  eszmeiséget,  identitástudatot,  a  kultúra  szellemi meg-
nyilvánulásait hordozó  jelenség a korra  jellemző világlátás, világszem-
lélet  olyan  eredménye  lehet,  amelyben  az  elvont  szellemiség  letisztult 
értéksora mellett (egyes posztmodern vagy dekonstruktivista kísérletek 
is érzékeltetik ezt) a hybrid (a korcs) vagy a szörny is kifejezésre juthat, 
vagyis  a  konkrét  egyedi  építészeti  forma  egyféle  esztétikai  teljességet 
képvisel.

Az  építészet  kiérett,  jelentős műveiben – vagyis  ahol  a  kor  és  a művészi 
tehetség, személy és közösség maradéktalan művet alkot – ezt az esztétikai tel-
jességet is megvalósíthatja, az egyedi mű egyetemes értékként időtlen értékké 
válhat. Azokban a technikai célokból létrehozott művekben, építményekben, 
ahol a kifejezés és jelentés magában a létrehozási folyamatban ilyen lényegi mó-
don – bizonyos esztétikai hatások lehetősége ellenére – általában nincsen jelen, 
az említett értékforrások részleges birtokában az esztétikai érték teljességének 
ez a sokoldalú „érvényessége” nyilvánvalóan csak részben, s akkor is gyakran 
véletlenszerűen valósul meg.
Az említett jelenségcsoport előbb jellemzett sajátosságait – a műben, mű-

tárgyban jelenlévő alkotott értékeket; a konkrét érzéki formákban megvalósuló 
tervezhető „rétegeket” – vizsgálva, nyilvánvaló, hogy az első három réteg, sajá-
tosság vagy jellegcsoport az, ami a technikai létesítményekben értékforrásként, 
a tervezés jegyeként kibontakozhat, vagyis a sajátosságok egy része a minőség 
kiérleltsége  révén  átélhető  formai  értékeket mutat  fel,  s  ezzel  érvényességet 
nyer, értékként jelenik meg.
Az  érték  itt  valójában  értékes  és nem-értékes  ellentéteként  értelmezhető. 

Lukács György kérdésfelvetése szerint az értékek alapja az, hogy „valamely do-
log  (…)  alkalmas-  e,  vagy  sem  az  ember  ön-újraértékelésére”;  ebből  nyílhat 
lehetőség „önfejlődésre a tárgyak megváltoztatása révén”.16

De az értékekről ugyanígy idézhetnénk Fülep Lajost  is, aki arra  is figyel-
meztet, hogy egy adott világnézet talaján is önmaguk ellentétébe csaphatnak 
át értékítéleteink. Az értékeknek ez a változó történeti kategória jellege figyel-
meztet  arra,  hogy  értékelésünket  korunk  világszemléletére,  a  modernizáció 
mai szemléleti szintjére kell alapoznunk.

16 Lukács György: Lét és tudat. Kritika, 1976/8. Lukács György: A társadalmi lét ontológiá-
járól I–III. kötet Magvető, Budapest, Budapest 1976, III. 359.
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E változó megítélést húzza alá Hartmann alapgondolata: „Az értékérzés jel-
zi az értékeket”. Rámutat azonban arra is, hogy az esztétikai megközelítésben 
általában nem lehet 
„…különböző általános értékeket kiemelni, hanem a  legnagyobb mérték-

ben individuális értékek sorával van dolgunk; mert minden műalkotásnak és 
minden  egyéb  szépnek  saját  különös  értéke  van,  amelyben  találhatók ugyan 
általános vonások, értékelemek, de amely mégsem oldódik fel ezek összességé-
ben, hanem valami egészen más.”
Máshol:
„…a világban minden értelem értékkel függ össze, sőt lényegileg az érté-

kekre való vonatkozásban, az értékek megvalósításában és megértésében áll. 
(…) Az értelemadás, melyet az esztétikai értékek hoznak az ember életébe, (…) 
nem  áll másban, mint  abban  a meggyőző  érzésben,  hogy  szemtől  szemben 
állunk valami abszolút önértelművel – valamivel, amiért magáért  is érdemes 
lenne élni…”17

Minden mű esetében csak magában a műben, annak feltárása során mérhe-
tő le, milyen tényleges esztétikai értékekkel rendelkezik az; ez az értékfeltáró 
folyamat tulajdonképpen a műelemzés, az értékek felfejtésének végigvitele.
A jelenségvilág rétegeinek említése, vagy az értékprobléma kiragadott kér-

déssorára utaló néhány idézet természetesen nem jelenthet egy részletes elem-
zéshez alapot nyújtó esztétikai gondolatsort; alkotáselméleti, értékelméleti és 
a  recepcióra  vonatkozó befogadáselméleti  fogalomkör  kiépítése  nélkül  eleve 
nem nyújthat teljes szempontrendszert. Az előzőekben is csak kiragadott sze-
melvényekben mutathattam be azt a gondolati fejlődést, amely a művészettu-
domány esztétikai, értékelméleti és kritikai fejlődését jellemzi. További részle-
tes fejtegetés helyett csak utalok kéziratban maradt régebbi munkámra, amely 
az ide tartozó esztétikai kérdéseket rendszerezte és elemezte.18

Az alkotáselméleti problémakört megkíséreltem az előbbit követő kutatása-
im során összefoglalni, e kutatási anyag első két fejezete később publikációként 
is megjelent.19

Amikor  a  következőkben  az  elemzési  rendszert  a mérnöki  alkotások  te-
rületére szűkítem, egy szélesebb látókör szükségességére utalok, amely alapot 
nyújthat a mérnöki gyakorlat esztétikai megközelítéséhez.

17 Hartmann, 1977, 786., 499–500., 630.
18 Vámossy Ferenc: Az építészeti kritika és értékelés elméleti problémái. Kandidátusi érteke-

zés,1983, Kézirat. Második rész – Az értékrend problémái, 68–126., jegyzetrész 31–60. (a 
mű e kötetben jelenik meg először – a szerk.)

19 Vámossy  Ferenc:  Alkotás  és  műalkotás  az  épített  környezet  világában.  Építés-
Építészettudomány XXVIII. (1–4.) 101–171. 1999/2000.
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A mérnöki alkotások világában az esztétikai elemzés  lehetséges kiinduló-
pontjait már Menyhárt István felveti egy korai, a mérnöki alkotások esztétiká-
járól szóló írásában.20 Néhány ma is érvényes megállapítását idézni érdemes:
„…a mi  tudományunk, mesterségünk  vagy művészetünk,  ahogy  tetszik, 

erősen kollektív és majdnem személytelen. (…) Építményeink formáit a meg-
ismert és felhasznált természeti törvények vaslogikája szabja meg. (…) A mér-
nöképítészet akkor mérnöki építészet, ha tárgyias. Ez a tárgyiasság a mérnöki 
létesítményben, ha tiszta, keresetlen és önmagából adódó, a dolgok belső ter-
mészeténél fogva szép és esztétikus. (...)
Egyéni alkotásokról csak addig lehet szó, míg a fejlődés folyamán valami új 

építőanyag, vagy szerkezet el nem terjed, s ezáltal a mérnöki társadalom közkin-
csévé nem válik. A mi építészetünk tehát erősen kollektív. A tárgyiasságból és 
ismereteink kollektív voltából következik a mérnöki alkotások személytelensége. 
Ugyanazt a feladatot azonos munkakörben dolgozó mérnökök nagyjából azonos 
módon oldják meg. Ha nagy eltérés van az egyes megoldások között, akkor vagy 
a feladat fogalmazásával van baj, vagy a feladat szokatlan és újszerű. (…)
Nézzük a mérnöki alkotást a maga tárgyiasságában, kollektív és személy-

telen voltában úgy, mint az építőtudomány tiszta és világos kinyilatkoztatását, 
(…) s meg fogjuk találni szépségét tiszta, logikus vonalaiban, abszolút célsze-
rűségében és egyszerűségében, s ne képzelegjünk és siránkozzunk a technikai 
fejlődés kultúraromboló hatásán.
A teljes gondolatsor a korai modern – még Ruskin által az őszinteségre ala-

pozott – tiszta és racionális szemléletét tükrözi, amelynek közismert tételei sze-
rint „az anyag, szerkezet és funkció szintézise a forma”, illetve „a forma nem 
cél, hanem munkánk eredménye.”
A kultúra- és művészettudományok jelentős előrehaladását hozó fél évszá-

zad múltán már jóval összetettebb gondolatsor összegezését kísérelhettük meg 
e témában Kollár Lajossal  írott, A mérnöki alkotások esztétikája című köny-
vünkben (Kollár–Vámossy, 1996).
Kollár Lajos a mérnöki alkotások esztétikai kérdéseinek tárgyalása során az 

említett elemzési lehetőségeket a legfontosabb alapkérdésekbe, az első három 
rétegre tömöríti: a funkció, szerkezet és forma alapösszefüggéseiből kiindulva 
a rendezettség, arányosság,  jelleg, változatosság,  rendeltetés és az ezekre ala-
pozott megformáltság esztétikai kategóriáit építi ki, illetve részletkérdéseiben 
elemzi jelentős példaanyaggal a műtípusok területén.
Néhány olyan kifejezési eszköz elemzésével gazdagítja a megközelítést a to-

vábbiakban, ahol a mérnöki munkaterületen is jelen van az alkotói szabadság, 
a formaképzés lehetősége, ezek között említve

20 Menyhárt István: A mérnöki alkotások esztétikájáról. Építészet 1942, 11/2. füzet, 52–53.
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▪  a forma erőjátékot kifejező szerepét,
▪  a könnyedség és stabilitás érzékelhető megjelenítésének lehetőségeit,
▪  a fantázia, képzeletgazdagság és játékosság, a „homo ludens” jelentősé-
gét a formálásban,

▪  a  felületképzés  és  színvilág,  illetve  a  kívülre  helyezett,  hangsúlyozott 
tar tószerkezetek eszközrendszerét, illetve

▪  az építmény és környezete kapcsolatának szempontsorát.
Ezekben a szempontokban olyan  további  jelentős elvek figyelembevétele, 

mint a szellemi ökonómia, visszafogottság és az ökologikus szemlélet követel-
ménye is érvényesíthető.
Saját történeti fejezetemben a két szakmai szemlélet – az építészi és a mér-

nöki – szétválásának és önálló fejlődésének folyamatát mutattam be. Néhány 
olyan vonást hangsúlyoztam, mint az új szellemű együttműködés szükséges-
sége a specializálódás idején, a mimézis, techné és játék, illetve az esztétikum, 
mű és érték összefüggése, hangsúlyosan kiemelve a szakmai kultúra érettségét 
tükröző intellektuális jegyek szépségének kérdéskörét, mint a mérnöki művek 
egyik legfontosabb értékforrását.
A könyv ötödik fejezete a mérnöki alkotásokat a környezetesztétika rend-

szerébe állítva vonja le azokat a következtetéseket, amelyeknek a végiggondo-
lása nélkül nem lehet témakörünket megközelíteni. Ez a tételsor a környezet-
esztétika (és építészet) rendszerében mutatja be azokat az összefüggéseket és 
elemzési szempontokat, amelyeket a mérnöki alkotások elemzéseiben a példa-
tár kapcsán Kollár Lajos megvilágít. Néhány olyan fogalom és további köve-
telmény, mint  az  egyediség,  tipológia,  különösség kategóriái,  a  „nyitott mű” 
probléma bemutatása, a személyesség lehetőségei a mérnöki munkában, a for-
ma  és  tartalom kettőssége,  a  külső  és  belső  forma  értelmezése,  a  környezet 
viszonylagos semlegessége iránti igény, a hibátlanság, rend és ökonómia, az új 
műértékelés igényének a megfogalmazása egészítette ki e témakört.
Kollár Lajos tervezéselméleti kötetének megjelenése után 2000-ben Mérnö-

ki tervezéselmélet címen új műegyetemi jegyzetet szerkesztett s ebben igényt 
tartott egy formaképzésre vonatkozó elméleti összefoglalásra is. Ez lehetőséget 
adott arra, hogy az elemzési lehetőségsort az előzőeknél teljesebben bemutas-
sam. Az áttekintés műelemzési  rendszert nyújt  az  épített környezet  egészére 
a teljes együttlátás érdekében.
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Az esztétikai értékelés szempontsora 
és lehetőségei

A szempontsor bemutatása előtt a mérnöki kiindulás lehetőségeivel kapcsolat-
ban néhány általános érvényű megjegyzést kell tennem:

 1. Az építmények esetében a műszaki rendeltetés, a cél és funkció,  illetve az 
ennek kielégítésére alkalmazott megoldások, a morfológiai jellemzéshez 
tartozó szerkezeti  forma, szerkezeti  rendszer és az ebből adódó funk-
cionáló,  többnyire  technológiai  célú  tér-szerkezet,  téri  világ  és  az 
ezek által  is  jórészt meghatározott  alak  jelenti  az alapösszefüggéseket. 
Az  anyagválasztás  és  szerkezeti  forma,  mint  az  alakot  matematikai-
geometriai törvényekben meghatározó műszaki döntés többnyire eleve 
indokolatlanná  teszi,  hogy  a  műben  személyes  jellegű  formáláshoz 
szük séges  szabadságfokot  feltételezve,  annak  eszközeit  keressük  vagy 
elemezni próbáljuk.

  2. A mérnöki építményt ezért  inkább a mai technikai fogalmak és folya-
matok, a gyártás, tehát a design gondolkodásmódjával kell közelítenünk 
– a  továbbiakban már  a  fogalmat  is  elterjedt, mai  írásmódjában hasz-
nálva –, azt vizsgálva, az adott és jóformán minden elemet determináló 
rendszeren belül melyek azok a jelentős és a formaalakításban szerepet 
játszó, a természeti környezet és az épített környezet követelményeit egy-
aránt figyelembe vevő, részben választható formálási eszközök, amelyek 
gazdasági-termelési-technológiai  szempontokból  ugyan  magas  fokon 
meghatározottak, a mérnöki tervezés választási lehetőségei során a for-
máló szándék mégis döntési helyzetet jelent.

  Ilyen  mindenekelőtt  a  szerkezeti és funkcionális modell megválasztása  az 
adott  szabályok és  szabványok,  eljárások  rendjén belül;  ilyen  az  anyag 
és szerkezettípus lehetőségein belül történő döntés, amely az ökológiai 
és ökonómiai szempontok mellett a fenntartható fejlődés elveit is szem 
előtt  tartja  az  anyag-  és  szerkezetválasztás  során. Ezek  együtt  is még 
szokványos  geometriai  formát  –  alakot  –  határoznak meg,  ez  az  alak 
azonban gyakran tovább finomítható tagolásában, vonalrendszerében, 
ritmusváltásaiban, felületképzésében, tehát fő formáinak fejlesztő alakí-
tásától a részletekben való döntés további számtalan lehetőségéig.

  3. A fejlett világra  jellemző környezetben egy-egy épített,  gyakran hatal-
mas méretű műtárgy – egy víztároló mű a kapcsolódó elemeivel, közle-
kedési  rendszerével, anyagszerűségével és színképzésével, az osztások, 
felületek, nyílások, s egyúttal az egész rendszer formarendszerként tör-
ténő átgondolásával – a kultúrtáj értékeinek alakítójává, a modernizáció 
intellektuális értékeit hordozó művé emelkedhet, megvalósítva a mérnö-
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ki alkotásoktól elvárható esztétikai igényességet anélkül, hogy a költsé-
gekben ez jelentős emelkedést eredményezne.

Ha a magastechnika – amelynek  fő  jegye a  tervezettség, az egész és  rész 
elrendeződésében megnyilvánuló rendezettség és az intellektuális hierarchia – 
egy tájba illeszkedő műben érvényesül, az önmagában is hordozhat belső – az 
esztétikai kultúra részeként megnyilvánuló – értékeket. Az itáliai mérnöki al-
kotások jó része, a svéd víztornyok, holland útjelzőrendszerek, a magaskultúra 
jeleit mutató útcsomópontok, magasvezeték-oszlopok, szélerőművek megjele-
nésükben kiérett formavilágot sugározhatnak s a tervezés hibája az, ha e ki-
érettség  a műszaki  fejlesztés  során, mint  formajegy  nem  jelenik meg,  a mű 
karaktere felismerhetetlen, elnagyolt, kiérleletlen marad.
A magas  szintű  mérnöki  kultúra  birtokában  és  szakértőkre  támaszkodó 

csoportmunkában születő, jól kiérlelt műben az építészeti vagy formatervezői 
eszköztár  jó  néhány  eleme  természetszerűen  alkalmazható,  hiszen meghatá-
rozó elemei adottságként, „nyers” formában jórészt jelen vannak. Az esztéti-
kai  értékforrások  legáltalánosabb megközelítéseként vegyük  először  sorra  az 
építészeti  elemzések  során  használható  szempontokat.  Elöljáróban meg  kell 
azonban jegyeznünk, hogy az épített környezet építészeti elemzésének építmé-
nyekre is értelemszerűen alkalmazható gondolatsora itt csak címszavakként so-
rolható. Maguk a szempontok is sokféle módon csoportosíthatók, az elemzők 
szándékai szerint.
A vizuálisan érzékelhető formajegyek felől indulva: arány, arányrendszer, 

emberhez igazodó méretviszonyok, lépték, léptékváltás, lépték lebontás a tá-
gabb  környezettől  közvetlen  személyes  környezetünkig;  ritmus,  ismétlődés 
és ritmikus visszatérés, változatosság; a struktúra, a felépülés összefüggései, 
rendje,  viszonylatai,  formai  hierarchia,  tagolás,  szimmetria  és  aszimmetria, 
összerendeződés, alá-, fölé- és mellérendelődés; zártság, nyitottság, telítettség 
és ritkulás, a térrétegek dinamikája, egymásba folyása; elvont geom4etrikus és 
organikus formák, felületek, kontúrok, metszések, vonalak, keményen rajzolt, 
elnagyolt  vagy  elmosódott,  lágy  formák,  egymásba  átható,  átfolyó  formák, 
egymásba építettség és függés, inherencia, részletek ellentéte és együtthatása; 
textúrák, anyagfelületek és faktúra, megmunkáltság, anyagstruktúrák tükrö-
ződése,  finomsága vagy robusztussága;  fényviszonyok,  fény-árnyék hatások, 
égtáj-viszonyok (az épület „napóra”); szín, áttetszés, tükrözés, áttörtség; mes-
terséges  fény-  és  grafikai  elemek;  a  szellemi  átélés  számára  adott  karakter, 
jelleg és ebben nagyvonalúság, elegancia és hajlékonyság; tektonikai felépített-
ség, nehézkesség vagy játékosság, könnyedség vagy nyomasztó hatás, monu-
mentalitás; környezetbe  illeszkedés, összhang és egyensúly, kontraszt és kü-
lönbözés; a mozgás elnyugvása, egymásra épülés és dinamika, feszültségkeltés 
és -oldás, befogadás-megnyílás és  taszítás-bezárkózás. Az említettek mellett 
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minden rokon művészeti ágban számtalan további szempont, stílusjelző vagy 
átfogó fogalom alakítja a szakmai terminológiát, a műfaj kritikai vagy elemző 
nyelvét.
Mindez azonban az épített környezetben vagy szűkebben az építészetben 

is még csak a külső forma, a felszín, a látszatoldal, mely mögött ott rejlik egy 
mélyebb,  tartalmi  vagy  lényegi  világ,  a  formák  szellemi  értelme:  a  tartalom, 
a belső cél s ennek gyakori változása, a rugalmas változatosság követelménye, 
a kontinuitás és diszkontinuitás egysége; a szellemi lét felismerésének öröme; 
számtalan olyan eszköz, mint a szimmetria, aszimmetria vagy antimetria, ten-
gelyfűzés és labirinthatás, szervezettség és dezorganizáltság, új összefüggések 
átlátása, anyagi-szellemi összefüggések, rendszerek kibontakozása; etnikai, táji, 
rendeltetésbeli karakter, személyi alkotói vonások, gesztusok, ízlésbeli és mo-
dorbeli  jegyek, a „stílus” lényege-jellege-világa; a hely, a kor és a társadalom, 
valamint az alkotói jegyek teljessége, a „genius loci” tükröződése; felemelő ér-
zés, bensőségesség, otthonosság, döbbenet és beteljesülés a katarzisig; az agy 
teljességének sajátos működése – emberi mivoltunk, a természet és különösen 
az önmagunk feletti hatalom s az emberi szabadság és lényeg átélése – mind-
ezek a jelleg-tényezők és mozzanatok adottak az épített és az építészeti forma 
világában, s így ezek a művészi forma, „a látszat” sajátosságai, kibontható lehe-
tőségei, az emberi alkotás értékforrásai.
Az említettekből a mérnöki formaképzés esetében különösen fontos a geo-

metriai  alak  összetett  sajátosságainak  és  látványelemeinek  részletekre  bontá-
sa  és  áttekintése,  az  egyes  elemekben  a méretezési-technológiai  szempontok 
formai következményeinek, illetve a teljes technikai együttes formai viszony-
rendszerének, elemei elrendezésének és a táji szerep különböző változatainak 
elemzése, hatásrendszerük mérlegelése. A mérnöki formaképzés néhány továb-
bi jellemzőjét és korlátait is meg kell említenünk annak érdekében, hogy csak 
az e területre vonatkoztatható szempontokat alkalmazzuk az elemzések során.
A mérnök munkaterületén a feladatok megoldása általában eleve racioná-

lis; a megközelítésmód objektivitást, műszaki törvények és szabályok ismeretét, 
zárt következtetésláncok alkalmazását követeli meg. Az alkotói folyamatokat is 
e fegyelmezett – az alkotáselméletben konvergensnek nevezett – gondolkodás-
mód, s kevésbé a fantázia könnyed csapongása, a művészi formaképzést segítő 
divergens szemléletmód jellemzi.
A formaképzés lehetőségeit olyan tényezők is korlátozzák, mint a helyszíni 

munkavégzés által követelt egyszerű szerkesztési eljárások, az ismételhetőség, 
illetve a gyártás megbízhatósága. Az alakok és formák geometriai szabályossá-
ga, a gyártott anyagok méretbeli pontossága, a mérettűrés, a csak értelemszerű 
változatosság és variabilitás, az addíció és ismétlés, illetve az arányok megtartá-
sának természetszerű kényszere olyan jellemzők, amelyek nélkül technológiai 
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szabályokról, a magas- és mélyépítés különböző területeinek minőségéről alig-
ha beszélhetnének. Az összetett szerkezetek kristályos jellegében azonban ezek 
a vonások fontos értékforrást is jelenthetnek.
A matematikai  képleteken,  laboratóriumi  kísérleteken  és  megismételhe-

tőségükön alapuló mérnöki gondolkodásmód  természetszerűen kerüli  az ér-
zelmeken is alapuló, vagy csak a társadalmi elfogadottság által megalapozott 
szubjektív döntéseket. Eleve értelmetlen  a mérnöki  formaképzésben például 
a  „feszültségkeltés”, mint  eszköz  abban  az  értelemben,  ahogyan  azt  a  fotó- 
vagy színházművészet használja. A gyakran eleve adott monumentalitást sem 
indokolt  fokozni például  tájléptékű  létesítményeknél, ha  tájba  illesztésük ép-
pen jóltagoltságot vagy más formáló szempontot követel meg. Adott esetben 
egy völgyet átkötő hídrendszer átláthatósága, viszonylagos könnyedsége lehet 
épp olyan érték, amit a szerkezeti formák kialakításában figyelembe kell venni, 
a szerkezetek gazdaságosságával  szemben a  táj  látképének megőrzését előny-
ben részesítve.
Vannak a mérnöki formaképzésben is olyan általános szempontok, amelyeket 

a  formaalakítás  során  indokolt  hangsúlyosan  kezdeni.  Ilyen  például  a  ren-
dezettségre való törekvés, amely ugyan igen különböző módon, de minden emberi 
tevékenységben megvalósítható. Ilyen a „tisztán” alakított, jól ér telmezhető forma 
iránti igény, a zavaros vagy bizonytalan hatást kerülő for maképzés követelménye 
is. A racionalitás jegyeivel függ szervesen össze az egy szerű, általában geometriai 
jellemzőkkel  leírható  forma  és  vonalvezetés,  ami  azonban  tovább  érlelhető 
a  tájban  és  térben  szerepet  játszó  vonalak  és  felületek  formai  kimunkáltsága 
és  harmóniája,  az  egyensúly  vagy  kontraszt  felhasználása,  az  erőjáték  formai 
érvényesítése, a könnyedség vagy épp a stabilitás kifejeződése révén. Ilyen volt 
az  útvezetés,  nyomvonalválasztás  terü letén  néhány  közelmúltban  felmerült 
hazai problémakör is, például a sokat vitatott Balatonfüred felett vezetett út táji, 
környezeti szempontsora.
A rendeltetésből adódó átgondolt formarend, a célszerűség és a geometri-

ai  rend összhangjának következetes kifejtése, egyféle értelemadó formálás,  a 
fejlett tervezést is tükröző „intellektuális szépség” olyan lehetőségforrás, amit 
a mű környezettel való harmóniája vagy üzemeltetésében a jó karbantartás le-
hetősége és több más eszköz hosszú időre érvényessé tehet.

Az ipari formatervezés,  a  tárgyak,  gyártmányok,  gépek  újkeletű  –  rendszer-
szemléletre,  ergonómiára  és  a  környezeti  összetevők  figyelembevételére  ala-
pozott – tervezése, a design (a „dizájn” ), az a már többször említett másik (és 
gyakran, például színdinamikai területen együttműködő) rokonszemléletű te-
rület, ahol a korszerű technológiák determináló kötöttségei ellenére mégis ma-
gas színvonalú formakultúráról beszélhetünk. Amíg az építészethez a jórészt 
azonos technológiák és anyagok, illetve a nagyméretű térformák hasonlósága 
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köti a mérnöki formaképzést, ezen a területen a gyártmányjelleg, a „g yártottság”, 
a geometriai alak és méretek reproduktív ismételhetősége, a csereszabatosság 
és  mérettűrés  követelménye,  az  ismétlések  ritmusának,  arányrendszerének, 
pontosságának képletszerű kötöttsége, egyféle racionális műszaki szemlélet fe-
gyelmezi a formaképzést, amely azonban  így  is más formai, anyagi alakot és 
vonásokat, vizuális hatást mutat fel, mint a szabad fantázia érvényesülését  is 
megengedő, illetve megkövetelő építészet.
A design-szemlélet formaelemző szempontjaiból is kiemelünk néhányat, itt 

más szerzőtől, újabb szempontokat említve. A mai design-elmélet (a formater-
vezők, s azon belül is a gépipar fém- és műanyag gyártmányait vagy a csoma-
golástechnikát tervező „ipari formatervezők” szakmai gondolatvilága), az egy 
műfajt művelő  „szakmai  közeg” Zalavári  József  által  szerkesztett  kisszótára 
– új kiadása: Designökológiai Kislexikon, Osiris Kiadó, Budapest, 2003 – pél-
dául kísérletet tesz a forma- vagy alaktan témaköreinek meghatározására.
A formatanról azt állapítja meg, hogy: „a természet, a geometrikus formák 

és a kultúra vizuális formakincsében felfedezhető törvényszerűségeket vizs-
gálja”. (Zalavári elemzési szempontsora is kissé másképp alakulna, ha például 
más formatervező területek, például a szövött, nyomott anyag-, illetve divat-
tervezők vagy a tervezőgrafika szakmai megfontolásait is bevonnánk a  cso-
portosításba).
Az elemzés általa felsorolt szempontjai:
▪  tagoltság,
▪  struktúra,
▪  arány,
▪  motívum,
▪  kontrasztok,
▪  forma-anyag,
▪  forma-szín,
▪  forma-tér viszonya,
▪  alapformák és belőlük származtatható formarend,
▪  formaészlelés,
▪  formaérzékelés,
▪  forma és jelentés,
▪  forma és funkció,
▪  forma és stílus.
Ugyanez a szótár a forma funkcióját – hiszen ez irányítja az emberi formá-

lást, ez jelenti az értelmes formaképzés lényegét – a két- és háromdimenziós 
tervezett formák között megjelenő új sík- és térbeli viszonyként értelmezi, ami 
lehet nyitó-záróforma, átkötő-átvezető vagy domináns forma, s amiben szere-
pet kap a formakontraszt, illetve -motívum.
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Ez az építészetinél kissé szűkebb szempontsorú gondolatmenet sok vonat-
kozásában átvihető az építményekre is, mivel azonban a tárgytervezésben fo-
galmazódott meg, a tömeg- és térformák hierarchiájára csak további megfon-
tolásokkal alkalmazható. Az építményeknél például a tagoltság, tömegtelepítés 
és hierarchia fogalmát éppúgy tovább kell bontani, mint ahogyan a struktúra 
és szerkezet formavilágát (értelmezve és különválasztva e fogalmakat) a mér-
nöki alkotások szempontjából minden adott esetben a műszaki sajátosságokat 
és adottságokat figyelembe véve kell elemezni.
Az épített környezet elemzett területének – mint láttuk – nincs szigorú tu-

dományos rendszerként megfogalmazott formaelmélete; itt inkább egyféle ál-
talános emberi értéktudatra, fejlett ízlésre és rugalmasságra van szükség, mint 
mechanikus szabályok ismeretére. E sok műfajú környezetben sem a geometria 
térbeli világszemlélete, sem az építészeti kultúra térben és időben oly sokrétegű 
stílusvilága nem determinál „örök érvényű, egyszer és mindenkorra érvényes” 
formaösszefüggéseket. Az absztrakt geometriai formák ugyanis a környezetbe 
illeszkedéssel módosulnak, deformálódnak, gyakran elvesztik szigorúan kötött 
geometrikus jellegüket – akkor is, ha a pillér hasáb marad, ha az oszlop hen-
gerforma, a boltozat vagy héjszerkezet geometriai alapformákra utal vagy az 
erdős völgy patak menti útvezetése alkalmazkodó  ívelésekből épül –, hiszen 
az építészetben is az adott műből fakadó követelményrendszer határozza meg 
alapvetően a formák világát. A funkcionalitás és a szerkezeti jelleg, a biztonsági 
követelmények, az emberi viszonyokat és érzékelést is figyelembe vevő ergonó-
miai vagy jelentésbeli, esztétikai-szemantikai szempontok sokoldalú érvényesí-
tése bonyolult folyamatban van a jelen a mérnöki formálásban és az esetleges 
– nálunk még ritka – formáló együttműködésben.

Összefoglaló megállapítások

Röviden összegeznünk kell azokat a meggondolásokat, amelyeket a technikai 
környezet  alakításában korunk  igényeit  jelző  esztétikai megfontolásként  em-
líthetünk. Nem kötelező elvekről van szó, amelyeket a következőkben alkal-
mazni kell. Valójában olyan – a kultúra  lényegéből  fakadó – sajátos érvényű 
követelmények ezek, amelyeknek a  teljesíthetősége sokféle  feltétel meglététől 
függ, s amelyek teljesítésével – jórészt a feltételek kibontakozása során – a kor 
igényeként épp ezért számolni kell. Nyilvánvaló, hogy  ilyen  jellegű,  többnyi-
re méreteiben  és  költségeiben  is  jelentős  technikai  értékek  esetén nem  lehet 
a környezetalakítás új szemlélete és módszere nélkül, az eddig kialakult gyakor-
latra támaszkodva, csupán műszaki értelemben kiérlelt döntéseket hozni. Bár 
e műszaki döntéssor  természetesen  továbbra  is elsődleges, ez a  szükséges és 
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nélkülözhetetlen alap, de jó néhány további megfontolás figyelembe vételével 
juthatunk csak meggyőző, a környezetet nemcsak kímélő, hanem azt gazdagító 
műszaki döntésekhez.
Az adott korhoz, követelményekhez előrelátóan igazodó műszaki döntések 

sokszor önmagukban is létrehozhatnak intellektuális jegyeiken keresztül esz-
tétikai értelemben is kiművelt megjelenésbeli formát. Az intellektuális értékek 
és a design-szemlélet követelményeit és jelentőségét az előzőekben részletesen 
elemeztük. Itt csak figyelmeztetni szeretnénk arra: maga a high-tech gondos-
kodásmód érvényesülése – vagyis a kor műszaki magaskultúrájának jelenléte az 
alkotói folyamatban – önmagában is olyan jelentős értékforrás, amiből új tech-
nikai környezetkultúra születhet. Nem önmagában a legigényesebbnek tekin-
tett költséges eszközök és gyártmányok felhasználásából következik ez, sokkal 
inkább a sokoldalúan kiművelt műszaki kultúra hatékonyabb szempontsorának 
a következménye. Ezek révén, a kézműves kultúrák sok ezer éves érési folya-
matai után a modernizációs korszak új technikai kultúrája idején, az együttmű-
ködés, a munkamegosztás új formái, a társtervezőkkel történő csoportmunka 
révén képes újra kifinomult formai összhangot, a kor jegyeit viselő kifejezésbeli 
stílusegységet s ezen keresztül új környezeti értékeket teremteni.
Azok az eszközök és módszerek, amelyek az egyszerű kézműves munka-

megosztás helyett korunkban az ipari és információs forradalmak révén kiér-
lelődtek, rendelkezésre állnak, s ezzel új feltételrendszert jelentenek a műszaki 
tervezői alkotói folyamatokban is. A robottechnikától és informatikától, mint 
új gondolatrendszerektől kezdve (olyan új ismereteken és együttműködési lehe-
tőségeken át, mint az ipari vagy vállalati arculat- és terméktervezés, indusztri-
ális grafika vagy a szín-, fény- és formatervező tevékenység) az ergonómiáig, 
környezetpszichológiáig és számtalan más társszakmáig terjed a sora azoknak 
a különböző szempontokat kidolgozó és alakító társterületeknek, amelyeknek 
a  segítsége nélkül  lehet, de a  fejlett világ szintjén álló műhelyekben nem ér-
demes a természeti környezetet jelentősen átalakító alkotótevékenységet foly-
tatni. A fenntartható fejlődés elvének széles körű követelményrendszere, vagy 
az ökológiai szemlélet azonos értékű olyan gondolkodási formák, amelyeknek 
a célkitűzéseit csak a high-tech értékszemléletével és eszközeivel együtt lehet 
megvalósítani.

A rohamosan globalizálódó, a regionális kultúrák kibontakozásából épülő emberi kör-
nyezet életre való alkalmasságát csak e leg fontosabb szempontsorok eg yüttes fig yelembevétele 
biztosíthatja. Ez a modernizációs kor eg yetemes követelménye, amely minden tevékenységben 
érvényesítendő.
Összefoglalásként kimondhatjuk: A természeti környezetben egyetlen jelen-

tős méretű és szerepű létesítmény sem tervezhető azoknak a sokoldalú össze-
függéseknek a figyelembevétele nélkül, amelyek a környezetkultúra, a települési 
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arculat vagy a természeti tájba kerülő nagyméretű műtárgyak vonatkozásában 
a kor igényszintjét, minőségbeli elvárásait megfogalmazzák. A fejlett világ szín-
vonalához illeszkedő termékeket nem elegendő tehát csak a szűken vett közvet-
len technológiai, gyártási és gazdaságossági szempontokra alapozva tervezni és 
előállítani; a  technikai környezetet  létrehozó és  jellemző  létesítmények esetén 
a  tervezés  és  gyártás  során  az összetett  –  környezeti,  ökológiai,  gazdasági  és 
a termék minőségére vonatkozó – szempontsort a formai megjelenés hatását és 
illeszkedését is mérlegelő követelményekkel együttesen kell kielégíteni.
A technikai  építmények  környezetbe  illesztése,  egyféle  helyszínre  adaptá-

lása  során  jelennek meg olyan döntést befolyásoló  tényezők, mint  a helyszín 
adottságai:

▪  a természeti-táji környezet szerkezete, domborzata, növényzete, földraj-
zi, vízrajzi, klimatikus és tájolási viszonyai;

▪  a befogadó környezet vagy táj, mint háttér és mint közvetlen léptékadó 
viszonyrendszer, felszíni adottságaival, a talaj színével és burkolataival 
vagy építményeivel, mint természeti vagy ipari-technikai településrend-
szer;

▪  ekkor merül fel a tájba vagy települési környezetbe való illeszkedés lehe-
tősége, az illeszkedés vagy kontrasztképzés szempontja is.

A környezethez  is  kapcsolódnak  a  technikai  jelleg  és  korszerűség  fontos 
formaalakító szempontjai, adott geometriájú elemek esetén:

▪  a kapacitás, méretrend és elemszám, illetve elrendezés meghatározása;
▪  az alak és anyagválasztás döntései, illetve a szín- és fényviszonyok, vagy 
akár a csillogás vagy matt felületi hatás következményei.

Mindezeknek a meggondolásoknak érvényre kell jutniuk abban a formáló-
alakító tervezésben – a technológiai megvalósítás meghatározó szempontsorá-
val együtt –, amely az építészeti és design-elvű tervezés néhány itt is érvénye-
sítendő formáló mozzanatát természetszerűen magába foglalja. Ilyen döntések 
azok, amelyek

▪  a tömegforma és részelemek jellegét és rendszerét a környezettől is füg-
gő építészeti karakterben vagy a tájba illő high-tech design elvei szerint 
formálják meg;

▪  a fő- és részletarányok rendszerét és a részkapcsolatokat, a formai hie-
rarchiát alakítják ki;

▪  az elrendezésben az elemek számosságát és viszonyrendszerét, illetve az 
együttes egészére is figyelemmel a telepítési helyzetet határozzák meg, 
vagy

▪  a rend és formai viszonyteremtés egyféle feszültségrendszeren alapuló 
lehetőségeiben, illetve hatáskeltő voltában döntenek.
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Ide tartozik minden olyan formálási folyamat vagy döntés tehát, ahol a tech-
nikai elemek szerkezetalakítása, alak- és felületképzése, elhelyezése és elrende-
zése során a formai karakter kialakításában összetett értelmezés, formaalkotó 
figyelem és tapasztalat szükséges.
Ez az alkotói figyelem éppúgy fakadhat egyetlen alkotó elmélyült munkál-

kodásából, tapasztalataiból és innovációs érzékenységéből, mint munkacsopor-
tok együttműködéséből, a szaktervezés munkamegosztási feladatainak csopor-
tos végzéséből. A folyamatokat és az eredményeket azonban minden esetben 
mérlegelni  és  elemezni  kell;  a  konzultáció,  véleménycsere,  alapos  elemzésre 
épülő  kritikai  észrevételek minden  technikai mű  formálása  során  segíthetik 
a tervezőt. A technikai jellegű tervezés talán épp itt tér el lényegesen a művészi 
alkotástól – többnyire nem egyetlen intuitív döntés, hanem sokoldalú csiszolás, 
számtalan kis  lépés, állandó  innováció a műszaki  termék, mint alkotás meg-
újulásának, formaváltásának alapja, s ez érvényesül szellemi folyamataiban is.
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