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Az Ars Hungarica folyóiratnak 2011-ben volt már egy te-

matikus száma a hatvanas évekről,1 jogosan kérdezheti 

tehát az olvasó, mi az oka annak, hogy újra egy teljes 

számot szentel e korszaknak. Elsősorban az, hogy a ko-

rábbi szám alapvetően képzőművészettel foglalkozott, 

egyetlen tanulmány vizsgálta a tárgykultúra világát, 

egy másikban pedig a vizuális kultúra címszava alatt 

villanásnyira megjelent az építészet témája is.2 Márpe-

dig nemcsak a hatvanas évek művészete vált az utób-

bi időben divatos témává, hanem a korszak építészete, 

belsőépítészete is. Nálunk ez az érdeklődés elsősorban 

a médiában mutatkozik meg, gondoljunk például a mo-

dern és késő modern építészettel foglalkozó blogokra, 

vagy az ötvenes-hatvanas évek bútorainak, belsőépí-

tészetének retró divatjára! A hatvanas éveket kutató 

művészettörténészek és építészettörténészek szakmai 

kiadványokban megjelent publikációi kevesekhez jutnak 

el, még egymás számára sem feltétlenül ismertek. Ebből 

következik, hogy nem alakult ki olyan szakmai diskurzus, 

amely segítene e mozgalmas és izgalmas korszakról al-

kotott kép felülvizsgálatában. E szám szerzői nem azzal 

a szándékkal ültek össze, hogy átírják a hatvanas évek 

történetét. Érdeklődésük, éppen aktuális feladataik ve-

zették őket olyan témafelvetésekhez vagy megközelítési 

módokhoz, amelyek új jelenségekre terelhetik a fi gyel-

met, vagy más megvilágításba állíthatnak ismertnek 

vélt dolgokat. Vagyis nem a hatvanas évek építészeté-

nek, hanem a róla való gondolkodásnak van aktuali-

tása. Ez egyben lehetőséget ad a közelmúlttal foglal-

kozó építészettörténet-írás állapotának felmérésére.

Három kiállítás

A tavalyi évben három kiállítás (és a hozzájuk tarto-

zó katalógus) gondoskodott arról, hogy a fi gyelmünk 

a hatvanas évekre terelődjön. A bécsi Ringturm ga-

lériájában tavasszal megnyílt Ungarn – Architektur der 

„langen 1960er Jahre” kiállítás az Ars Hungarica-számhoz 

hasonlóan a „hosszú hatvanas évek” produkciójának 

bemutatására vállalkozott. A Magyar Nemzeti Galéria 

nagyszabású Keretek között – a hatvanas évek művészete 

című tárlatáról ugyan teljes mértékben hiányzott az 

építészet, tanulságot rejt számunkra, mert egy negyed 

századdal korábbi, azonos témájú kiállításra reakció-

ként született. Végül, a harmadik, a Kassák Múzeum 

és a Kiscelli Múzeum által közösen rendezett Különutak. 

Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció című kiállítás kis-

celli felén, a keletnémet művész geometrikus épület-

plasztikái adtak alkalmat a hazai absztrakció, illetve a 

köztéri alkotások, murális munkák hátterében a hatva-

nas-hetvenes évek építészetének felvillantására.

Az Adolph Stiller bécsi kurátor és magyar munka-

társai3 által rendezett bemutató nem vethető össze 

Petrányi Zsolt kiállításával. Az előbbi egy biztosító tár-

saság földszinti kiállítótermében próbált szerényebb 

költségvetésből átfogó képet adni, így elsősorban tab-

lókra kasírozott fotókból, rajzmásolatokból és néhány 

makettből állt. A Galéria kiállításának költségvetése 350 

eredeti mű – köztük külföldi alkotások – bemutatását 

tette lehetővé. A hatvanas évek építészetéről Magyar-

országon korábban nem volt kiállítás,4 Petrányi viszont 

Ferkai András

Hatvanas évek
Újabb kísérlet egy korszak bejárására

1 A hosszú hatvanas évek. Ars Hungarica, 37. 2011. 3. sz.
2 Jerovetz György: Jövő a jelenben. A „korszerűség” reprezentációja 

az 1960-as évek vizuális kultúrájában. Ars Hungarica, 37. 2011. 3. sz. 
62–76.

3 A kiállítás valójában Fehérvári Zoltán és Hadik András válogatásá-

nak, munkájának az eredménye, szerepük jellemzésére inkább a 
társkurátor lenne megfelelő.

4 Az Építészeti Múzeum két korábbi kiállítása éppen ott állt meg, ahol 
a bécsi kezdődött. Lásd Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1956. 
Szerk. Prakfalvi Endre. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hiva-
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tal–Magyar Építészeti Múzeum, 1992; Prakfalvi Endre–Hajdú Virág: 
Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1959. Budapest, Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal–Magyar Építészeti Múzeum, 1996.

5 Prakfalvi Endre: A hatvanas évek építészetéről. In: „Hatvanas évek” 

Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 
56-os Intézet, 2004. 474–505.

6 E szövegeket Szegő György írta.

Beke László és társai 1991-es koncepciójához viszonyul-

va értelmezhette újra a korszak művészetét, s ennek 

az interpretációnak megfelelő tanulmányok kerültek a 

katalógusba. A bécsi tárlat szép kiállítású katalógusá-

ba viszont csak egy hosszabb elemzés került: Prakfalvi 

Endre 2004-es dolgozatának5 átszerkesztett változata. 

Ennek ellenére nem lehet eléggé hangsúlyozni a be-

mutató, és különösen a katalógus jelentőségét, hiszen 

első alkalommal került a korszak műveinek reprezen-

tatív válogatása külföldi közönség elé, idegen nyelvű 

szövegekkel a legjelentősebb alkotásokról és születé-

sük hátteréről.6 A recenziókból kiderül, az osztrák kö-

zönséget is meglepte, hogy a magyar anyag művészi 

színvonalában milyen közel áll a nyugatihoz, sőt, talán 

még nagyobb változatosságot is mutat. Ez kétségtele-

nül siker, de nem tudok szabadulni a kérdéstől, miért 

nem került sor eff éle számvetésre itthon évtizedekkel 

korábban? Miért tartunk az építészettörténetben még 

mindig a puszta tények felmutatásánál, miközben az 

irodalomtörténet, a művelődéstörténet és részben a 

művészettörténet ezt a fázist már régen meghaladta?

Már Beke Lászlóék 1991-es kiállítása sem a puszta 

bemutatás szándékával közeledett a hatvanas évek 

művészetéhez, tudatosan a Kádár-korban tiltott vagy 

megtűrt neoavantgárd irányzatokat állították az elő-

térbe, mintegy a rehabilitálásuk szándékával. Ez a ha-

tározott koncepció tette lehetővé, hogy a következő 

generációhoz tartozó művészettörténész kurátor hu-

szonhat évvel később más módon interpretálja a kor-

szak művészetét. Azért ásta elő a raktárak mélyéről 

a korai Kádár-korszak hivatalosan elfogadott műveit, 

mert azokhoz viszonyítva lehet csak lázadásról beszél-

ni, illetve értékelni a hagyományok és a különféle mo-

dernitások közötti útkereséseket. Petrányit jobban ér-

dekelte abból az évtizedből a hétköznapi, az átlagos, 

a választható utak és elfogadható kompromisszumok 

1. Technikum, Kazincbarcika, Lenin (ma Egressy Béni) utca 1., 1961
©Fortepan 28658 / Lechner Tudásközpont–VÁTI
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7 Turányi Gábor, Ferkai András, Janáky György.
8 A Kassák Múzeum részéről Sasvári Edit és Juhász Anna, a Kiscelli 

Múzeum részéről Branczik Márta és Leposa Zsóka volt a kiállítások 
kurátora.

viszonylag széles skálája. Ezért szolgálhatott váloga-

tása meglepetésekkel is. Különböző interpretációkról 

van tehát szó, s a korszakra vetett új tekintet inspiráló 

a tudományos kutatás és történetírás számára.

A „hosszú hatvanas évek építészete” kiállítás és ka-

talógusa nem jelent ilyen provokációt. Prakfalvi 2004-

es tanulmánya hivatkozik a Magyar Építőművészet 1988. 

3. számára, mely elsőként próbált viszonyulni az ak-

kor még igencsak közeli múltnak számító évtizedhez. 

A szám gyakorló építész szerkesztői7 akarva-akaratlanul 

töredezett, mozaikszerű képet adtak a korszakról. Az 

interjúalanyok, épületek, témák kiválasztása óhatatla-

nul személyes vonzalmaikat, értékrendjüket tükrözte, 

és azt a szándékot, hogy a posztmodern őrült divatja 

idején szembesítsék az építésztársadalmat egy idejét-

múltnak tekintett korszak józanságával, ötletességével, 

bátor kísérletező kedvével, lényegében időtállóságával. 

A folyóiratszámban összegyűlt anyag inspirációt jelent-

hetett volna a historiográfi a és a muzeológia számára. 

Akkor lehetett volna megrendezni az első átfogó kiállí-

tást, vagy elkezdeni azt a sorozatot, amely rövid időn 

belül elérte volna a hatvanas éveket. Ennek hiányában 

nem indult el az a gondolkodási folyamat, amely széle-

sebb körben segíthette volna tisztázni a közelmúlthoz 

fűződő viszonyunkat.

Emiatt érdekes 2017 harmadik kiállítása, a Karl-Heinz 

Adler és a magyar absztrakció kapcsolódási pontjait 

vizsgáló kettős tárlat.8 A hatvanas és hetvenes évek 

hazai építészetére teljesen új fényt vet a szokatlan té-

maválasztás. Egyrészt felborítja a belterjes vizsgálódás 

2. Házsor, Tiszaújváros (egykori Leninváros), Széchenyi utca, 1966
Az előtérben Józsa Bálint szobra (1965)
©Fortepan 65312 / Magyar Rendőr
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perspektíváját, ugyanakkor szakít azzal a megszokással 

is, hogy a magyar építészetet a Nyugattal vetjük össze, 

s a nyugati hatások kétségtelenül létező jelenségét tár-

gyalva újra meg újra elfogadjuk a centrum és periféria 

hierarchiáját. Az NDK és a szocialista Magyarország 

művészetének párhuzamos vizsgálata, a modernség, 

az absztrakció lehetőségeinek körüljárása a régió spe-

ciális problémáira és az adott kontextusban elérhető 

eredményekre tereli a fi gyelmet.

A képzőművészeti fókusz, mondhatnánk, mellék-

szereplővé teszi az építészetet a kiscelli kiállításon, az 

építészet-társművészetek viszony jól ismert toposzát 

eleveníti fel. Kétségtelen, hogy elsősorban a középüle-

tek homlokzatára vagy belső tereibe került nonfi gura-

tív művek és köztereken álló absztrakt plasztikák töl-

tötték meg a templomteret, de a kurátorok egy olyan 

jelenségre is felhívták a fi gyelmet – a modularitás és 

rendszerelvűség kapcsán – amely közös a modern kép-

zőművészetben és építészetben (sőt, később a belső-

építészet és a design területén is). Ebből a szemszögből 

az építés iparosítása, a nagypaneles és könnyűszerke-

zetes rendszerek is egészen újszerűen értelmezhetők. 

E kiállítás többféle tanulsággal szolgál. Egyrészt nagyon 

inspiráló lehet egy kívülről, határainkon túlról érkező 

impulzus, amely kibillent minket a megszokott kere-

tekből. Ugyanez igaz a művészet és az építészet hatá-

rainak átlépésére, a közös problémák, párhuzamok és 

tényleges kapcsolódási pontok feltárására. Végül arra 

is bizonyság, hogy nem csak a korszak egészének át-

fogása, a teljességre törekvő bemutatás vezethet új 

eredményekre. Egy-egy részterület, szűkebb probléma 

vizsgálata – a mikrotörténetek – gyakran érdekeseb-

bek, mint bármilyen hatalmas tablókép. Figyelemre 

méltó a kurátorok azon szándéka is, hogy kijelentések, 

állítások helyett inkább gondolkodásra serkentő kérdé-

seket tegyenek fel.

Divat, félreértések, leletmentés

A hatvanas évek építészete és tárgykultúrája divat a 

nagyvilágban, retró divatként még a legifj abb generá-

ciókat is meghódítja. Ha körülnézünk a határainkon 

3. Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, Győr, Bem tér 20–22., 1964
Fotó: Ferkai András
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9 Többek között Moravánszky Ákos, ETH-gta, Zürich; Kimberly Zare-
cor, Iowa State University of Design; Vladimir Kulić, Florida Atlantic 

University; Lukasz Stanek, University of Manchester.

túl, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a késő mo-

dern (late-modern) építészet, a hatvanas-hetvenes évek 

nyersbeton építészete (brutalizmus, tévesen New Bru-

talism), vagy különösen a volt szocialista országok és a 

szovjet köztársaságok meglepő épületei ebből az idő-

szakból nagy érdeklődést váltanak ki. Külön elnevezések 

születtek e „stílusra” – Ostmodern/Eastmodern, Ostar-

chitektur, vagy a Sozmodern/Socialist Modern nem túl 

szerencsés terminusa –, és nemcsak lelkes (főként ke-

let-európai) bloggerek foglalkoznak ezzel, hanem jelen-

tős nyugat-európai újságok is. A második világháború 

utáni kelet-európai építészet polgárjogot nyert a nem-

zetközi építészettörténeti diskurzusban, tematizálása 

főként nyugat-európai és amerikai egyetemeken mű-

ködő, kelet-európai vagy onnan származó oktatóknak 

köszönhető.9 Kétoldalú, vagy több országot összefogó 

kutatási programok folynak, konferenciák szekciói tár-

gyalják a háború utáni városépítés és építészet külön-

böző aspektusait kelet-európai résztvevőkkel, akiket 

most már gyakrabban felkérnek Nyugaton megjelenő 

szakkönyvekben való közreműködésre is.

Ez a felfokozott érdeklődés itthon kevésbé érezhető. 

Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a laikusok monoliti-

kus blokként kezelik a pártállami időszak építészetét, 

és meglehetősen negatív érzésekkel viszonyulnak hoz-

zá. Nem tesznek különbséget archaizáló, modern és 

posztmodern épületek között, valamennyit a pejoratív 

kicsengésű „szocreál” jelzővel illetik. A hatvanas éveket 

átélt idősebb építészek zavartan, olykor röstelkedve 

tekintenek saját fi atalkori munkáikra, ritkán képesek 

tárgyilagos értékelésre, így viszonylag könnyen elfo-

gadják házaik átépítését, beletörődnek bontásukba, 

a legrosszabb esetben aktívan részt vesznek műveik 

tönkretételében. A fi atalabb tervezőgenerációk több-

nyire nem ismerik fel (vagy el) e korszak alkotásainak 

értékeit, meg sem próbálják (vagy nem képesek) meg-

4. Budapest, II., Margit körút 8–10.
Fotó: Ferkai András
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10 A Lővei Pál által kezdeményezett Műemlékvédelem táguló körei kiállítás 
katalógusában már 2000-ben szerepelt egy közös erővel összeállí-
tott lista a védelmet érdemlő 19. és 20. századi épületekről. Sajnos 
ezek nagy része ma sem védett.

11 Lásd 11 év, 110 kiállítás, HAP Galéria. Szerk. Winkler Barnabás. Buda-
pest, HAP Galéria, 2014.

12 Andrási Gábor–Pataki Gábor: A hosszú hatvanas évek. Paradigma-
váltás a magyar művészetben. Ars Hungarica, 37. 2011. 3. sz. 4.

13 A tudományos nomenklatúrában sem szerepel az építészettörté-
net, csak műemlékvédelem, műemléki épületkutatás a II. Osztály 
keretében.

győzni a megrendelőket arról, hogy valamit meg lehet 

őrizni a hatvanas évek épületeinek karakteréből, úgy, 

hogy közben a mai igényeknek megfelelővé tesszük 

azokat. Ezek az épületek rohamosan pusztulnak, s itt 

merül fel az építészettörténészek, műemlékes szak-

emberek, az örökségvédelemmel foglalkozó hivatalos 

szervek és a döntéshozó politikusok felelőssége abban, 

hogy nem alakult ki közmegegyezésen alapuló jegyzék 

a mindenképpen megóvandó épületekről, vagy a vé-

dettség kategóriáiról, mely eligazítást adhatna tulaj-

donosnak, befektetőnek, tervezőnek és engedélyező 

hatóságnak arról, mit kell feltétlenül eredeti állapotá-

ban megtartani, s mit milyen mértékben lehet átalakít-

va felújítani.10 A nyilvánosan hozzáférhető, naprakész 

műemléki jegyzék a nagyközönséget is segíthetné az 

értékek felismerésében, különösen, ha néhány mon-

datos magyarázat is tartozna az egyes tételekhez. Míg 

Petrányi Zsolt kiáshatta a Nemzeti Galéria raktáraiból 

a hivatalos művészet ugyancsak kevésre becsült alko-

tásait, mert a kor képzőművészetéből csak politikai jel-

legű emlékművek, köztéri szobrok pusztultak el, addig 

a korszak építészetének egyre kevesebb művét vizsgál-

hatjuk meg a maga valójában. Az épületállomány fo-

kozott veszélyeztetettsége tehát a következő ok arra, 

hogy a hatvanas évekkel foglalkozzunk.

Ugyancsak sürget a kor dokumentumainak és szem-

tanúinak fokozatos eltűnése. Az állami tervezővállala-

tok tervtárából, fényképtárából és irattárából műkö-

désük idején ritkán kerültek anyagok levéltárba, pedig 

rendelet írta elő a selejtezéssel kapcsolatban az archi-

válás kötelezettségét. Több nagyvállalat teljes terv- és 

iratanyaga került szemétbe (vagy magánkézbe?) a rend-

szerváltozást követő privatizáció során, a szerencsésen 

megmaradtak nagy része ma a Lechner Tudásközpont-

ban található, és a lassan haladó feldolgozás eredmé-

nyeképpen fokozatosan kutathatóvá válik. Sok építész 

hagyatékát még mindig a családjuk, leszármazottaik 

őrzik, s komoly gondot okoz számukra eldönteni, hogy 

ha már nincs módjuk tovább tárolni a gyakran sok helyet 

igénylő anyagot, kire bízzák, hová adják. A legkézenfek-

vőbb hely, az Építészeti Múzeum évek óta bizonytalan 

helyzetben vegetál, még a raktározás körülményei is 

bizonytalanok, a hozzájuk kerülő dokumentumok ku-

tatása nehézkes, kiállításának lehetősége pedig a tá-

voli jövőbe tolódik ki. Fővárosi vonatkozású anyagot 

gyűjt a BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Archívuma, a 

Fővárosi Levéltár, az állami tervezés időszakából való 

építészhagyatékokat pedig a Lechner Tudásközpont 

is elfogad. Mégis előfordul, hogy eff éle anyagok egyik 

napról a másikra nyomtalanul eltűnnek, pótolhatatlan 

veszteséget okozva a kutatás számára. Az utolsó órák-

ban járunk a szemtanúk megszólaltatásában is, hiszen 

a hatvanas években aktív legfi atalabb generáció tagjai 

is túl vannak már a hetedik x-en. Az oral history mód-

szerének alkalmazására – elszórt egyéni vállalkozások 

mellett – az 56-os Intézet működésében találhatunk jó 

példát, újabban a Lechner Tudásközpont hívja meg az 

idős építészeket, és rögzíti a velük folytatott beszélge-

téseket. Dokumentum értéke van azoknak a kis kata-

lógusoknak, melyek a Winkler Barnabás által tizenegy 

éven át vezetett HAP Galéria kiállításaihoz készültek. 

A részben az Építészeti Múzeum gyűjteményéből, rész-

ben magánszemélyektől kölcsönzött anyagot bemutató 

tárlatok jelentős része az 1945 utáni évtizedekben aktív 

építészeket, ritkán irodákat mutatott be.11 Ennek ellené-

re nincs könnyű dolga annak, aki a szocialista korszak 

építészetének kutatására adja a fejét.

Az építészettörténeti kutatás helyzete

Valóban, kik azok, akik a hatvanas évekkel foglalkoznak? 

Milyen keretek között teszik ezt, és milyen módszerrel? 

Az Ars Hungarica korábbi tematikus számának bevezeté-

sében olvassuk: „Az MTA Művészettörténeti Kutatóin-

tézet elsősorban az Intézetben dolgozó szakemberekre 

[…] támaszkodva új, komplex kutatást kezdeményezett 

a 20. századi magyar művészet egyik legfontosabb, szá-

mos tekintetben máig meghatározó korszakának új 

szempontok alapján történő feldolgozására.”12 Építé-

szeti kutatóintézet viszont sosem létezett a Magyar 

Tudományos Akadémián belül.13 Míg a művészettörté-

nészeknek 1951-től folyamatosan működött előbb mun-

kaközössége, majd dokumentációs központja, melyet 

1969-ben vett át az MTA a Művelődésügyi Minisztérium-
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14 Ferenc Merényi: 1867–1965, Cento anni architettura ungherese. Appunti 

per una storia dell’architettura contemporanea ungherese. (Quaderni di 
Documentazione, 7.) Roma, Accademia d’Ungheria, 1965. 1.

15 Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867–1967. Budapest, Műszaki 

Könyvkiadó, 1970.
16 Uo. 10.
17 Rados Jenő: Magyar építészettörténet. Budapest, Műszaki Könyv-

kiadó, 1971.

tól (akkor kapta mai nevét), az építészek, építészet-

történészek elmulasztották létrehozni ennek párját. 

Major Máténak lehetett szerepe ebben, aki 1953-tól az 

Építészettörténeti Főbizottság elnöki tisztét töltötte be. 

Ő tehetett volna lépéseket, de valamilyen okból nem 

tartotta fontosnak. Az MTA Építészettörténeti Albizott-

ságában, a hatvanas években még többségben voltak a 

művészettörténészek (elnöke Zádor Anna volt), az épí-

tészettörténet kutatását, dokumentálását közös ügy-

nek tekintették. Az építészek feltehetően abban bíztak, 

hogy a művészettörténészek a maguk intézetében az 

építészet adatait, dokumentumait is összegyűjtik. Egy 

hivatkozás ugyan arra utal, hogy az építészettörténet 

kutatóhelyének a Major Máté vezette műegyetemi tan-

széket tekintették, de az akkoriban alakuló építészeti 

gyűjteménynek is hasonló feladatot szántak. Kevéssé 

ismert, hogy először a Kiscelli Múzeumot szemelték 

ki befogadó intézménynek, ahol Tőkeiné Egry Margit 

kezdte meg az építészeti hagyatékok gyűjtését 1966-

ban (ennek a részlegnek jogutóda a mai Építészeti Ar-

chívum), s csak 1968-ban döntött úgy a minisztérium, 

hogy az Építészeti Múzeum „ideiglenesen” az Országos 

Műemléki Felügyelőség keretében fog működni. Első 

igazgatója dr. Borsos Béla építész volt, akit 1975-ben a 

művészettörténész Pusztai László követett.

Az építészettörténeti kutatásnak máig ezek a fő 

helyszínei: a Műegyetem Építészettörténeti Tanszéke 

(később Intézete), az OMF és a legutóbbi időkig a kere-

tében, illetve utódintézményeiben működő Építészeti 

Múzeum, kisebb mértékben az MTA Művészettörténe-

ti Kutatóintézete, továbbá az ELTE Művészettörténet 

Tanszéke. Ezekhez járult később a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem Művészettörténet Tanszéke. Igazság 

szerint az utóbbi két helyen az építészet kutatása nem 

áll a középpontban, illetve a PPKE szakdolgozói közül 

ugyan sokan választanak építészeti témát, de szinte 

kizárólag az első világháború előtti időszakból. Vissza-

térve a kiinduló kérdésünkhöz, a felsorolt helyszínek 

egyike sem hirdetett szervezett programot az 1945 utá-

ni építészet kutatására. Nem alakult ki olyan szellemi 

műhely, amely, mondjuk, a hatvanas évek szisztema-

tikus feldolgozására vállalkozott volna, még a saját kö-

rein belül sem, nem hogy tágabb együttműködésre ala-

pozva. A rendszerváltozás után az Építészeti Múzeum 

művészettörténész munkatársai láttak neki a háború 

utáni évek (1945–1956, majd 1945–1959) építészetét be-

mutató kiállítások rendezésének, de a várt folytatás 

elmaradt. Úgy tűnik, sehol nem akadt olyan idősebb 

kutató, aki hosszabb távra szóló, fi atalabb munkatár-

sakat, doktoranduszokat, esetleg többféle diszciplína 

erőit egyesítő programot hirdetett volna, vagy integrál-

ni lett volna képes a különböző munkahelyek érdekelt 

munkatársait. Ők így többnyire magányosan dolgoznak 

saját érdeklődésüknek megfelelő témákon, legfeljebb 

doktorandusz és témavezetője működik együtt. Ebből 

sok hátrány származik: párhuzamosan kutatott témák, 

összehangolás és a szinergiák kihasználása nélkül, és 

legfőképp az eszmecserék, viták hiánya. Mindannyiunk 

vesztesége ez.

Eddigi eredmények, megközelítésmódok

Bevezetőm következő részében ezért módszeresen át-

tekintem azokat az építészettörténeti feldolgozásokat, 

melyek egészében vagy részben a hatvanas évek magyar 

fejleményeivel foglakoznak. Az áttekintés során kiemelt 

szempontként vizsgálom, hogy az egyes szerzők milyen 

módon közelítették meg kutatásuk tárgyát, hogyan és 

milyen módszerrel dolgozták fel, mire építették törté-

neti narratívájukat.

Az első kísérletet a hatvanas évek építészetének leírá-

sára Merényi Ferenc tette még az évtized lezárulta előtt, 

az olaszul megjelent Száz év magyar építészete, 1867–1965 

című kötet14 és magyar változatának15 utolsó fejezeté-

ben. A gazdag képanyaga és részletes irodalomjegyzéke 

miatt ma is jól használható könyv szerzője a történeti 

távlat hiányára hivatkozva mentegetőzik értékelésének 

szubjektivitása miatt, miközben válogatása mai szem-

mel is kiegyensúlyozott. A korszak építészeti termésének 

jellemzésénél nem csupán stilisztikai-esztétikai ténye-

zőkre fi gyel, hanem a tervgazdaság célkitűzéseire, az 

építészek működését meghatározó politikai, gazdasági 

és intézményi közegre is. Jobb híján épülettípusok szerint 

rendezi a bőséges anyagot, idézve Bruno Zevi megjegy-

zését, hogy a kép ugyan pozitívnak tűnik, de csak akkor 

lesz jelentős, amikor épülettípusok helyett építészekről 

is lehet majd beszélni.16 Rados Jenő átfogó magyar épí-

tészettörténetében17 a hatvanas évek nem válik külön 
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18 András Ferkai: Hungarian Architecture in the Postwar Years. In: The 

Architecture of Historic Hungary. Ed. by Dora Wiebenson–József Sisa. 
Cambridge–London, MIT Press, 1998. 277–297. A könyv átdolgozott 
magyar változatát a Vince Kiadó jelentette meg ugyanabban az év-
ben, az oldalszámok ott 305–329.

19 Ferkai András: Negyven év magyar építészete. Magyar Építőművé-

szet, 1985. 2. sz. 22–27.
20 Ritoók Pál et al.: Magyar Építészet 6. A szecessziótól napjainkig. Buda-

pest, Kossuth Kiadó, 2004.
21 Ritoók Pál et al.: Magyar Építészet 3. A Szépítő Bizottmánytól napjain-

kig. Budapest, Kossuth Kiadó, 2017.

22 Prakfalvi Endre: A kora Kádár-kor, a hatvanas évek építészete. In: 
Beke László et al.: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest, 
Corvina Kiadó, 2002. A fejezet szövege nagy részben megegyezik a 
szerző 2004-es tanulmányával. Lásd 5. jegyzet.

23 Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945–1960. Buda-
pest, Terc Kiadó, 2008.

24 Vámossy Ferenc: A 20. század magyar építészete, 1902–2002. Öröksé-

günk értékei. II. Közelmúltunk és az ezredforduló 1957–2002. Budapest, 
Tarsoly Kiadó, 2017. A teljes áttekintésre törekvő, kézikönyv igényű 
kötet 6. fejezete az 1957–1967 közötti, a 7. fejezete az 1968–1975 kö-
zötti évek építészetét és szakmai közéletét dolgozza fel.

a „szocializmus építészete” fejezettől, és ugyanúgy épü-

lettípusok szerint bomlik alfejezetekre. A rendszervál-

tás után megjelent újabb magyar építészettörténetek 

jórészt már szakítottak ezzel a hagyománnyal. Az MIT 

Press kiadásában angolul megjelent magyar építészet-

történetben18 egyetlen fejezetbe tartozik a háború utáni 

építészet, beleértve a rendszerváltás utáni változásokat 

is. A tárgyalás módjához egy korábbi tanulmány19 szol-

gált mintául, a kronologikus rendben lazán összefűzött 

események, épületfajták, életművek és röviden elemzett 

kiemelt művek füzérével. Az Építészeti Múzeum volt 

munkatársai által írt kötet,20 illetve újabb összevont 

kiadása21 visszatér az épülettípusok szerinti csoporto-

sításhoz, de keretes szövegekkel további információt 

nyújt a történelmi eseményekről, építészcsoportokról, 

sőt a fontosabb alkotókról. Az egyetemi tankönyvként 

használt magyar művészettörténet vonatkozó fejezetét 

Prakfalvi Endre írta.22 Két idősebb építész kolléga tárgyal-

ta még ezt a korszakot: Bonta János vállaltan a szem-

tanú pozíciójából, s bár címe szerint 1960-ban lezárja 

a vizsgálatot, valójában a VII. fejezet elég részletesen 

kitekint a hatvanas, sőt a hetvenes évekre.23 Vámossy 

Ferenc, bár ugyancsak átélte ezeket az éveket, összegző 

művében az egész 20. századot igyekezett tárgyilago-

san, a modernizáció nekilendülő és meg-megtorpanó 

folyamataként interpretálni.24

5. Ravatalozó, Kazincbarcika, 1966
©Fortepan 28801 / Lechner Tudásközpont–VÁTI
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25 Lásd 5. jegyzet. 26 A szerkesztő (Rainer M. János): Előszó. In: A „hatvanas évek” Magyar-

országon. Tanulmányok. Szerk. Uő. Budapest, 1956-os Intézet, 2004. 7.

Tisztán a hatvanas évek építészetére egyetlen komo-

lyabb tanulmány szorítkozik, amelyet Prakfalvi Endre 

írt az 56-os Intézet tanulmánykötetébe.25 Ez a dolgozat 

ugyancsak átfogó képet igyekszik adni a választott idő-

szakról, de sem nézőpontjában, sem a feldolgozás mód-

szerében, a jelenségek értelmezésében nem hoz újat. 

Alapvetően a Magyar Építőművészet folyóiratban annak 

idején megjelent épületekre és írásokra támaszkodik, 

a korabeli gondolatokat, ideológiákat juttatja szóhoz, 

mintha belülről nézné a korszakot, nem az utólagos 

értelmező szemszögéből. Ez a viszonyulás önmagában 

talán nem lenne problematikus, ám az írás egy olyan 

kötetben jelent meg, ahol a szerkesztő a négyéves mű-

helymunka, közös gondolkodási folyamat eredményére 

úgy tekint, mint állapotfelvételre, melynek publikálása 

„nem lép fel azzal az igénnyel, hogy végleges képet ad-

jon tárgyáról”.26 Ha végignézzük a tartalomjegyzéket, 

kiderül, hogy a történész szerzők többsége egy-egy rész-

problémát jár körül, eddig publikálatlan kutatási ered-

ményeket mutat fel, s ezek mozaikja együttesen alkotja 

a korszak új, de nem lezárt képét. Prakfalvi nem ezt az 

utat választotta, s még annyi erőfeszítést sem tett a kö-

zös projekthez való igazodásban, mint a hozzá hasonló 

helyzetbe sodródott Beke László, akinek másfél évtized 

képzőművészetéről kellett a maga fejezetében számot 

adnia. A rendelkezésére álló kiterjedtebb alapkutatás 

ellenére, Beke az évszámok alá sorolt eseménytörté-

nettel jelezte, hogy nem megírt történetről, nem kész 

narratíváról van szó, s a bevezetésében nemcsak mások 

kutatásaira utalt, hanem felvázolt olyan megközelíté-

si lehetőségeket (intézményrendszer, kultúrpolitika, 

szakmaszociológia) amelyek a korszak megértéséhez 

feltétlenül szükségesek. Felhívta a fi gyelmet a további 

kutatás lehetséges irányaira, vagyis óvakodott attól, 

hogy maga állapítson meg, rögzítsen, kanonizáljon 

bármit. Prakfalvi fejezetében az egyetlen kitekintést a 

Magyar Építőművészet folyóirat 1988-as tematikus szá-

ma jelenti, de a rengeteg elsődleges forrás mellett nem 

nagyon hivatkozik saját építész kortársai refl ektáló ta-

nulmányaira és könyveire. Írása arról tanúskodik, hogy 

6. Művelődési ház, Várdomb, Kossuth utca 93.
© Wikimapia
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27 Uo. 7–8.
28 A magyar irodalom történetei. (I–III. kötet). Szerk. Szegedy-Maszák 

Mihály. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007.
29 Simon Mariann: „Környezetébe jól illeszkedik”. Elmélet és gyakorlat 

1957–1963. Architectura Hungariae, 2. 2000. 3; Simon Mariann: „Mű-
vészi szabadság és kötöttségek…” Építészetelmélet a hatvanas évek-
ben Magyarországon. ARC, 4. 2000. 24–33; Simon Mariann: 

Arculatváltás: budapesti foghíjbeépítések 1956 után. Műemlékvéde-

lem, 50. 2006. 5. sz. 199–206.
30 Simon Mariann: Kötöttségek és kötődések. Identitáskeresés a hazai 

építészetben 1968–1972. Architectura Hungariae, 2. 2000. 4.
31 Mariann Simon: Progressive, Forward-looking and Advanced. Hun-

garian Architecture and Modernity 1956–1962. Architektúra & Urbaniz-

mus, 47. 2013. 2. sz. 20–33.

a történész közeg vitáiban, az együtt gondolkodásban 

nem vett részt, különben másfajta tanulmány született 

volna. Mondjuk az építészek belügyi megfi gyeléséről, az 

alkotómunka és a vállalati keret ellentmondásairól, vagy 

a hétköznapi környezetet meghatározó típustervekről.

A történészek tanulmánykötete – ahol összképet „a 

tanulmányok összessége, az egyes szövegekből, egy-

máshoz való viszonyukból, vállalt, ütköztetett, vagy ép-

pen látens ellentmondásaikból az olvasóban felmerülő 

kérdések alakíthatnak ki”27 – nagyon hasonló például az 

irodalomtörténészek háromkötetes összefoglalásához. 

Kenyeres Zoltán korábban azért adta vissza az új magyar 

irodalomtörténet megírására szóló megbízását, mert 

belátta, hogy nincs többé ideológia, rendezőelv, mely 

alapján ezt a hatalmas munkát el lehetne végezni. Utó-

da, Szegedy-Maszák Mihály azzal vágta át a gordiuszi 

csomót, hogy többes számba tette a címet.28 A magyar 

irodalom történetei című könyv szerzői sokféle értékren-

det képviselnek, az általuk kiválasztott és bemutatott 

irányzatok, művészi csoportok és egyének produkció-

ja egymás mellett, de egymással nem szembeállítva, 

szerepel a kötetekben. A kép töredezett, de talán job-

ban tükrözi a valóság összetettségét. Ehhez hason-

ló résztanulmányok az építészettörténet területén is 

születtek, csak eddig nem találkoztak össze sem egy 

tanulmánykötet, sem kiállítási katalógus lapjain. Mi-

vel a művészettörténészek és az építészek publikációs 

fórumai különböznek, s ezek közül sok nehezen elérhe-

tő, hasznosnak érzem említésüket legalább a jegyzet-

apparátusban, ami egyben lehetővé teszi, hogy a hat-

vanas évekkel foglalkozó kutatók érdeklődési körét és 

történetírói módszerét is bemutathassam.

A kutatás mai állása

Simon Mariann 1999-től kezdte publikálni az 1945 utáni 

magyar építészettel foglalkozó tudományos igényű ta-

nulmányait. Először az építészet elméletét kutatta, az 

ötvenes, majd a hatvanas évek ideológiai vitáit, a teória 

és a gyakorlat, a hagyomány és újítás viszonyát vizs-

gálta.29 Az utóbbi témához kapcsolódik a hatvanas-het-

venes évek fordulójának egyik legfontosabb kérdése, 

a helyhez, tájhoz, néphez, nemzethez való kötődés a 

nemzetközi modern uniformitásával szemben.30 Ké-

sőbb kitért a kora hatvanas évek építészetének egyéb 

változataira is,31 köztük a külföldi hatásokat mutató 

irányzatokra. Ezek közül a legérdekesebb a magyar szár-

mazású londoni építész, Goldfi nger Ernő meghívására 

Nagy-Britanniában dolgozó másfél tucatnyi építész ál-

tal, hazatérésük után meghonosított, „angolos” jellegű 

7. Ismeretlen épület, 1968
©Fortepan 97361 / UVATERV

2018-2.indd   1262018-2.indd   126 2018. 10. 09.   21:48:262018. 10. 09.   21:48:26



HATVANAS ÉVEK

ars hungarica 44. 2018 | 2 127
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of Adventures: Hungarian Architects in the Britain in the 1960’s. In: 
Britain and Hungary: Contacts in Architecture, Design, Art and Theory 

during the Nineteenth and Twentieth Centuries. Essays and Studies. Ed. 
Gyula Ernyey. Budapest, Hungarian University of Craft and Design, 
2005. III. 50–59.

33 Simon Mariann: „A hegyekben élő mesebeli óriások”. A természet 
és a modern építészet – esettanulmány. Architectura Hungariae, 4. 
2002. 2. sz. 1; itt jegyzem meg, hogy Jerovetz György a 2. jegyzetben 
említett tanulmányában nem hivatkozik erre a budapesti torony-
szállókról szóló korábbi írásra. Mariann Simon: Build More Bravely: 
High-Rise Hotels in the Budapest Landscape of the 1960s. Centropa, 
13. 2013. 1. sz. 36–48.

34 Mariann Simon: Hungarian Sea Promises a Rich Summer. Collective 
Good and Economic Interest in Socialist Leisure Architecture. In: Pro-

ceedings of the 2nd International Conference of the European Architectur-

al History Network. Ed. by Hilde Heynen–Janina Gosseye. Brussels, 
Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en 
Kunsten, 2012. 480–484; Mariann Simon: The Soft Touch of Tech-
nology: Seasonal Buildings at Lake Balaton at the Turn of the 60s. 
In: Januário Godinho: Leituras do Movimento Moderno. Ed. by Alexand-
ra Cardoso–Fátima Sales–Jorge Cunha Pimentel. Porto, CESAP; 
ESAP; CEAA, 2012. 175–190; Mariann Simon: Specifi c Architecture 

Rooted in the Country. Survey on Regional Architecture and Tourism 
Development. In: To and Fro: Modernism and Vernacular Architecture. 
Edited by Joana Cunha LEAL–Maria Helen Maia–Alexandra Cardo-
so. Porto: CESAP; ESAP; CEAA, 2013. 171–187.

35 Mariann Simon: „Taste Must Arise from the Doctrine.” Architecture 
in the Hungarian Cultural Media in the 1960s. Studii de Istoria si Teoria 

Architecturii, 1. 2013. 1. sz. 30–44.
36 Dobai János, a BME Ipartanszékének vezetője kezdeményezte 2010-

ben a nagyhírű állami tervezővállalat történetének feldolgozását, 
ami a munka léptékének, a szükséges anyagi források és szellemi 
kapacitás hibás felmérése miatt sajnos nem tudott megvalósulni.

37 Simon Mariann: Korszerűbb és takarékosabb tervmegoldások. A ha-
zai ipari építészet és a tipizálás 1961–1965. Építés-Építészettudomány, 
40. 2012. 3–4. sz. 313–330.

38 Péter Haba: Expression of energy: The architecture of power stations 
in Hungary between 1945 and 1970. Part I–II. Periodica Polytechnica- 

Architecture, 43. 2012. 1. sz. 17–32, illetve 2. sz. 57–75; Péter Haba: Pavil-
ion Architecture in Hungary between 1957 and 1970: Structural Aes -
thetics, Technological Innovation, Politics. Centropa, 13. 2013. 1. sz. 
64–82; Péter Haba: Autonomous universality: Attempts at systema-
tization in Hungarian industrial architecture in the early Kádár period. 
Architektúra & Urbanizmus, 68. 2014. 3–4. sz. 178–201; Haba Péter: Nim-
busz és identitás. Az IPARTERV tevékenységének recepciója a korai 
Kádár-korszakban, Művészettörténeti Értesítő, 64. 2015. 2. sz. 387–408.

építészet.32 A főváros magasházként megépült vagy 

tervezett szállodái módot adtak a modern építészet és 

a természet viszonyának tárgyalására.33 A táj és építé-

szet kapcsolata még nagyobb léptékben merül fel a Ba-

laton regionális terve kapcsán, ahol egyrészt a tipizált, 

mégis a tájba illő szezonális épületekre összpontosít, 

másrészt arra a folyamatra, mely során a dolgozók tö-

megeinek a nyaralás élményét nyújtó fejlesztés az év-

tizedfordulón az idegenforgalom gazdasági érdekeinek 

rendelődött alá.34 Izgalmasan új szempontot vezet be 

a hatvanas évek építészetének értékelésébe egy kései 

tanulmány, amelyben az építészek kulturális sajtóban 

kifejtett elméleteivel és magyarázataival a szerző a lai-

kus értelmiségiek véleményét állítja szembe – a hatva-

nas évek elején és végén. Tanulságos, ahogyan az írók 

és szociográfusok egyetlen évtized alatt elvesztik a mo-

dern építészet ízlés- és társadalomformáló szerepével 

kapcsolatos illúzióikat, és kemény kritikába fordulnak 

át: „sem nem funkcionális, sem nem szép”.35

Simon Mariann és volt doktorandusza, Haba Péter jó 

példát mutatott az építész-művészettörténész együtt-

működésre, amikor az Iparterv történetének félbema-

radt feldolgozása36 nyomán kettesben folytatták a mun-

kát. A témavezető maga is publikált az ipari építészet 

hatvanas évek eleji helyzetéről (ráadásul nem is a siker-

történetnek számító egyedi épületekről, hanem a tipizá-

lás kérdéséről),37 míg Haba a korszak ipari-technológiai 

építészetét több különböző metszetben és szempontból 

vizsgálta meg.38 A tavaly megvédett doktori disszertáció-

ja eredeti és alapos kutatásra támaszkodva, számos új 

8. Üdülő kazánházának kéménye, Balatonszemes, Ady Endre utca
Fotó: Ferkai András
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39 Haba Péter: Szerkezet, technológia, esztétika összefüggései a magyar ipari 

építészetben 1947–1970. PhD-doktori értekezés. Csonka Pál Doktori 
Iskola, 2017.

40 Mariann Simon–Péter Haba: A diffi  cult person for socialism. Elemér 
Zalotay and his strip building. In: Architecture and the Paradox of Dissi-

dence. Ed. by Ines Weizman. London–New York, Routledge, 2013. 45–
58; Haba Péter–SIMON Mariann: A forradalmi tervtől a fantazmagó-
riáig. Zalotay Elemér szalagházának történeti háttere és recepciója. 
Építés-Építészettudomány, 41. 2013. 3–4. sz. 227–251.

41 Simon Mariann: Valami más. Beszélgetések építésznőkkel. Budapest, 
Terc Kiadó, 2003.

42 Mary Pepchinski–Mariann Simon: Ideological Equality. Women Ar-
chitects in Socialist Europe. In: Investigating and Writing Architectural 

History. Subjects, Methodologies and Frontiers. Ed. by Michela Rosso. 
Papers from the Third EAHN International Meeting. Torino, Politec-
nico di Torino, 2014. 833–834; Mariann Simon: Hungarian women 
architects in the UIFA. The ambiguities of women’s professional 

internationalism. In: Ideological Equals. Women Architects in Socialist 

Europe 1945–1989. Ed. by Mary Pephinski–Mariann Simon. London–
New York, Routledge, 2016. 157–171.

43 Mariann Simon–Péter Haba: A revolutionary concept or phantas-
magoria? Historical background and reception of Elemér Zalotay’s 
strip building. Építés – Építészettudomány, 41. 2013. 3–4. sz. 227–251.

44 Körner Zsuzsa–Nagy Márta: Az európai és a magyar telepszerű lakás-

építés története 1945-től napjainkig. Budapest, Terc Kiadó, 2006.
45 Branczik Márta: Típustervek és korszerű lakások – Az Óbudai Kísér-

leti Lakótelep. In: Korszerű lakás 1960 – az óbudai kísérlet. Szerk. Bran-
czik Márta–Keller Márkus. Budapest, BTM–56-os Intézet–Terc 
Kiadó, 2011. 53–105.

46 Keller Márkus: Korszerű, célszerű és modern? Az Óbudai Kísérleti 
Lakótelep születése és a lakáskérdés. Uo. 5–52.

47 Keller Márkus: Építészek és lakók az Óbudai Kísérleti Lakótelepről. 
Uo. 106–125.

példával mutatja be a hazai ipari építészet változásait 

– szerkezeti, technológiai és esztétikai szempontból – a 

háború utáni újjáépítéstől a hatvanas évek végéig.39 Itt 

kell megemlítenem a műegyetemi Ipartanszék volt ve-

zetőjének, Dobai Jánosnak azt a tiszteletre méltó dön-

tését, hogy az Iparterv Archívumát, valamint a nehezen 

hozzáférhető Ipari Építészeti Szemle folyóirat számait az 

alapítványuk tanszékhez kapcsolt honlapján bárki szá-

mára elérhetővé tette.

Témavezető és doktorandusz közös külföldi konferen-

cia-előadásából ered egy érdekes tanulmány az itthon 

és választott hazájában, Svájcban is lázadónak számí-

tó Zalotay Elemér működéséről.40 A konferencia a mo-

dern építészet izgalmas aspektusára hívja fel a fi gyel-

met: milyen módon lehetett ellenállni a kelet-európai 

blokk politikai-ideológiai kényszerének, vagy lázadni 

a kapitalizmus politikai rendje, a fogyasztói társada-

lom világa ellen.

Végül ki szeretném emelni Simon Mariann munkás-

ságának módszertani szempontból fontos szeletét: az 

építészet történetének feminista megközelítését. Ön-

álló, magyar nő építészekkel készített interjúkat tartal-

mazó kötete is megjelent,41 számunkra azonban fonto-

sabb a szocialista országokban működő nő építészek 

helyzetéről szóló konferencia-előadása.42

Simon és Haba egy közös publikációja Zalotay Elemér 

szalagháztervéről43 átvezet minket a korszak lakásépíté-

sének témájához. A hatvanas évek tömeges lakásépíté-

sére jellemző lakótelepek történetéről és tipológiájáról 

a legtöbb adatot Körner Zsuzsa és Nagy Márta nagyobb 

korszakot feldolgozó alapos könyvében találhatjuk.44 

A korszerű lakásépítés és típustervezés kapcsolatát dol-

gozza fel az 1945–1960 közötti időszakban Branczik Már-

ta tanulmánya az Óbudai Kísérleti Lakótelepről szóló 

kiállítás katalógusában,45 melyben a Kísérleti Lakótelep 

összes épületét is részletesen ismerteti. A könyv társ-

szerzője, a történész, szociológus Keller Márkus tágabb 

történeti, társadalmi és eszmei kontextusban tekinti 

át e korszak lakáspolitikáját és építését,46 illetve adja 

közre építészek és a telep lakóinak véleményét.47 Keller 

valószínűleg az építészszakma professzionalizációjá-

9. Sanyi bácsi büféje, Lupa-sziget
Fotó: Ferkai András
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48 Keller Márkus: Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés. Az épí-
tészek esete a Kádár-rendszerrel. In: Mélyfúrások. Az 1956-os Intézet 

Évkönyve 2009. Budapest, 56-os Intézet, 2010. 105–140.
49 Keller Márkus: Lakásszükséglet. A lakáspolitika az 50-es években. Bu-

dapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012; Keller Márkus: Szocialista lakhatás? 

– A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon. Budapest, L’Har-
mattan Kiadó–OSZK, 2018.

50 Márta Branczik: Planning of standardized housing types in Hunga-
ry in 1948–1960. Architektúra & Urbanizmus, 46. 2012. 3–4. sz. 180–193.

51 Béla Kerékgyártó: Was Humanized Socialist Modernism Possible 
After All? The Promise and Failure of Mass Housing in Hungary. In: 
East West Central: Re-Building Europe 1950–1990. I. Re-Humanizing Archi-

tecture: New Forms of Community, 1950–1970. Ed. by Ákos Moravánsz-
ky–Judith Hopfengärtner. Basel, Birkhäuser, 2017. 63–84.

52 Simon Mariann: Megbízók és megbízottak. A hazai családiház-épí-
tés hatvan éve. In: Családi házak. Szerk. Lévai-Kanyó Judit. Budapest, 
Terc Kiadó, 2009. 10–41.

53 Tóth Zoltán: Egy életforma felbomlása. A szekszárdi kockaházak 
társadalma 1972-ben. Valóság, 19. 1976. 4. sz. 74–84; Tóth Zoltán: 

Melyik ház a „kockaház”? Mit mond a művelt középosztály egy mun-
kásháztípusról? Korall, 11. 40. sz. 2010. 5–44; Vidéki életmódváltozások 

a 20. században. Szerk. Cseri Miklós–Sári Zsolt. Szentendre, Szabad-
téri Néprajzi Múzeum, 2009.

54 Székely Judit: Sátortetős családi házak. Egy régi vita felidézése. 
ARC’6 – Jól lakni (az Új magyar építőművészet melléklete), 2001. 30–43.

55 Valuch Tibor: A hosszú háztól a kockaházig – a lakásviszonyok vál-
tozásai a magyar falvakban a hatvanas években. In: Hatvanas évek. 
Szerk. Rainer M. János. Budapest, 56-os Intézet, 2004. 386–407; 
Tamáska Máté: Kockaházat a skanzenbe? Az utóparaszti háztípus 
fejlődése a vidéki házfejlődésben. Múltunk, 53. 2008. 3. sz. 98–108.

56 Katharina Roters: Hungarian cubes. Subversive ornaments in socialism. 
Zürich, Park Books, 2014.

57 Hornyik Sándor: A posztkommunista „magyar kocka”. A hivatalos 
típustervektől a szubverzív praktikákig. Utóirat. A Régi-Új Magyar Épí-

tőművészet melléklete, 2014. 4. sz. 24–26.
58 Lantos Edit: A „hatvanas évek” római katolikus templomépítészete Ma-

gyarországon. Szakdolgozat. Budapest, ELTE, 2006.

val kapcsolatban korábban megkezdett kutatásainak48 

köszönhetően kapcsolódott be e könyv írásába, s a té-

mát azóta is folytatta.49 Branczik Márta tanulmányát 

továbbfejlesztett változatban publikálta egy szlovákiai 

építészeti folyóiratban.50 A pártállami rendszer szociális 

célkitűzései és a paneles technológiával épített nagy-

lakótelepek gyakorlata közötti ellentmondást feszegeti 

Kerékgyártó Béla külföldön megjelent könyvfejezete.51 

Az 1945 utáni családiház-építés történetét a legalapo-

sabban Simon Mariann dolgozta fel.52

Ahogyan a lakótelepek, a tömeges lakásépítés, lakha-

tás kérdéseit inkább a társadalomtörténészek és szocio-

lógusok vizsgálják, a magánházépítés, a falusi lakóház 

témájával is inkább ők (meg a néprajzosok és kulturá-

lis antropológusok) foglalkoznak,53 mint az építészet-

történészek. A hatvanas években tömegesen elterjedt 

sátortetős kockaház az építészek diskurzusában szinte 

csak elítélő véleményt kaphatott. A „Kádár-kockák” első 

alapos vizsgálata mégis építészeti folyóiratban jelent 

meg,54 melyre a témát később felfedező történészek 

és szociológusok sajnos ritkán hivatkoznak.55 Széle-

sebb körökben Katharina Rothers képzőművész fotó-

albuma56 hívta fel a fi gyelmet a végtelen változatos-

ságban, geometriai mintákkal kifestett kockaházak 

„abszurd szépségére”. Az ily módon esztétikai szférába 

emelt típusház már refl exióra késztette az építészeti 

kritikusokat és művészettörténészeket is.57

A szakrális épületekkel többen is foglalkoznak. Lan-

tos Edit szakdolgozata a hatvanas évek templomépíté-

szetéről szólt,58 ő készítette a cserépváraljai és hollókői 

templom védetté nyilvánítási javaslatát, és hamarosan 

publikálni kezdte kutatásának eredményeit. Az ELTE 

10. Tűzoltóság, Vasvár
Fotó: Ferkai András
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59 Lantos Edit: Három-négy egyszerű pasztellszín: a II. Vatikáni Zsinat 
rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra. 
Utóirat. A Régi-Új Magyar Építőművészet melléklete, 8. 2008. 46. sz. 
42–46; Lantos Edit: 1958 és a templomépítés divatja. In: A politikai 

diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkal-

mazkodás. Szerk. Ö. Kovács József–Kunt Gergely. Miskolc, Miskolci 
Egyetem, 2009. 31–43; Lantos Edit: Római katolikus templomépíté-
szet Magyarországon 1945 után: az 1945 és 1957 közti időszak. Művé-

szettörténeti Értesítő, 58. 2009. 2. sz. 223–244.
60 Lantos Edit: Templom, idegenforgalmi érdekesség, bunker? Holló-

háza templomának építés- és fogadtatástörténete 1959–1967. Ars 

Hungarica, 41. 2015. 1. sz. 64–73; Lantos Edit: „Szabad vallásgyakorla-
tot biztosít alkotmányunk minden becsületes dolgozónak.” Az egy-
házi építkezésekre vonatkozó kérelmek, érvelések, azok alapja és 
háttere 1957 és 1960 közt. Korall, 17. 64. sz. 2016. 90–109; Lantos Edit: 
Bauhaus? Modern barokk? Árkay Bertalan Horton (1954) és Taksony-
ban (1958) épült templomainak építéstörténetei és tervei. Művészet-

történeti Értesítő, 65. 2016. 2. sz. 319–343; Lantos Edit: Enumeratio és 
ékesség. Árkay Bertalan 1945 utáni (usque) 12 temploma. Művészet-

történeti Értesítő, 66. 2017. 2. sz. 243–272; Lantos Edit: A Salzburgi 
vázlat és a csonkolt téglatest. Két esettanulmány Árkay Bertalan 
(1901–1971) és Csaba László (1924–1995) életművéből. Ars Hungarica, 
43. 2017. 4. sz. 215–233.

61 A Szakrális terek építészete tantárgy oktatását 2002-ben vette át 
Guzsik Tamástól. A debreceni Modemben társkurátorként rendez-
te A mindenség modellje — Kortárs magyar templomépítészet kiállítást 
2009-ben.

62 Ez a módszer feltehetően az alkotó építész szakmai ismereteinek, 
tervezői gondolkodásának mozgósítását jelenti, amiben semmi ki-
vetnivalót nem lehet találni, ha nem keveredik össze a történészi 
módszer az intuitív, művészi magatartással. A másik értelmezés az 
egykori építészek alkotói magatartásának, tervezési módszereinek 
vagy formálásmódjának feltárására is vonatkozhat.

63 Vukoszávlyev Zorán–Urbán Erzsébet: Magyarország templomépí-
tészete 1945–1964 között. Vázlat az alkotóművészi értékeléssel meg-
állapítható építészeti folytonosságról. Építés–Építészettudomány, 44. 
2016. 3–4. sz. 247–315; Urbán Erzsébet–Vukoszávlyev Zorán: Árkay 
Bertalan templomépítészete a második világháború után. Architec-

tura Hungariae, 15. 2016. 1. sz. 7–42; Urbán Erzsébet–Vukoszávlyev 
Zorán: Resistance to oppression. In: 14th International DoCoMoMo Con-

ference. Adaptive Reuse. Ed. by Ana Tostões–Zara Ferreira. Lisbon, 
DoCoMoMo International, 2016. 576–581; Vukoszávlyev Zorán: „Ne 
hagyjátok a templomot”. A Magyar Katolikus Egyház templomépíté-
szetének identitáskérdése a Kádár-korszakban. In: Pro Scientia Arany-

érmesek XIII. konferenciája. Szerk. Nagy Noémi–Tóbi István. Pécs, Pro 
Scientia Aranyérmesek Társasága, 2017. 278–286.

Társadalom- és Gazdaságtörténeti, valamint Művészet-

történeti Doktori Iskolájába egy időben beiratkozva ala-

kította ki kutatásának komplex módszerét. A templom-

építést a Kádár-korszak egyházpolitikájának, egyházi 

és egyházügyi intézményrendszerének keretében, az 

összes érdekelt fél szerepére, lehetőségeire és korlá-

taira fi gyelve, az elkészült épületek építéstörténetét 

és recepcióját feldolgozva próbálta leírni.59 Az elmúlt 

években a készülő doktori disszertáció anyagából je-

lentetett meg egy sor tanulmányt, főként Árkay Ber-

talan és Csaba László munkásságával kapcsolatban.60 

Vukoszávlyev Zorán fi gyelme oktatóként és kurátorként 

fordult a kortárs szakrális építészet felé,61 kutatását ak-

kor terjesztette ki az 1945 utáni modern templomépíté-

szetre, amikor doktori hallgatója, Urbán Erzsébet ezt 

a témát választotta. A vizsgálat fókuszába az „alkotói 

megközelítés”62 értékelése és a stíluskritika került, e 

szempontok mentén kívántak árnyaltabb képet adni 

a korszakról. Számos, kevéssé ismert templomot mu-

tatnak be, és megkísérelik irányzatokba foglalni őket a 

háború előtti moderntől a historizáló stílusú épületekig 

terjedő széles skálán. Feladatuknak tekintik a periodi-

záció újragondolását, és a példák típusokba sorolását 

a tömeg, térforma és szerkezet alapján.63

11. Nyaraló, Csopak, Rozmaring utca 2.
Fotó: Ferkai András

12. Óvoda, Budapest, VI., Munkácsy Mihály utca 10.
Fotó: Regős Anna
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64 A Zorán által írt részek között találjuk többek között a Chemolim-
pex irodaházat, a BHG fejépületét, a szúcsi templomot, a jászberényi 
fürdőt, a Fehér Galamb házat, a váraszói templom helyreállítását, 
az Aranyhomok Szállót, a Vásárcsarnok mögötti trafóházat, a szán-
tódi rév kikötőépületét, a Szőnyi-műteremházat, a Salamon-torony 
helyreállítását, a Dísz tér 8. alatti lakóházat és a debreceni Hajdúsági 
Áruházat és lakóházat.

65 Az építésügyi tárca szakirányításának története 1944–1989. Szerk. Kovács 
József. Budapest, ÉTK, 2009; A magyar tervezőirodák története. Szerk. 
Schéry Gábor. Budapest, ÉTK, 2001.

66 KÖZTI 66. Egy tervezőiroda története 1949–1991. Szerk. Ferkai András. 
Budapest, Vince Kiadó, 2015.

67 Lantos Edit: Az 1945 utáni iskolatervezés. Típustervek és egyedi épü-
letek. Művészettörténeti Értesítő, 63. 2014. 2. sz. 373–396.

68 Kornélia Kissfazekas: Transformations of Hungarian traditional 

Town Centres in the Era of Socialism – two case studies. Arhitektu-

ra, Raziskave, 15. 2013. 1. sz. 92–101; Kornélia Kissfazekas: The urban 
context of the state socialist public building complexes. Építés–Épí-

tészettudomány, 42. 2014. 1–2. sz. 93–132; Kornélia Kissfazekas: Re-
lationships between politics, cities and architecture based on the 
examples of two Hungarian New Towns. Cities, 48. 2015. 99–108.

69 Wettstein Domonkos: „Áthidalás a városrendezők és az építészek 
közötti szakadékon.” Léptékváltás és regionalitás a Balaton-part hat-
vanas évekbeli fejlesztésében (1958–1968). In: Építészet és idő. A 60-as 

és 70-es évek magyarországi építészetének örökségéről. A BME Építőművé-

szeti Doktori Iskola tanulmánykötete 2016/17. Szerk. Szabó  Levente–
Kerékgyártó Béla. Budapest, BME Építőművészeti Doktori Iskola, 
2017. 90–109; Domonkos Wettstein: A Desire for Innocence? 
Community and Recreational Architecture around Lake Balaton 
(1957–1968), In: East West Central 2017 (ld. 51. j.) I. 325–337.

Vukoszávlyev Zorán témánk szempontjából külö-

nösen érdekes kezdeményezése a Metszet folyóiratban 

2010-ben elindított sorozata volt. A „Mai szemmel” című 

rovat tömör írásai egy-egy hatvanas években megvaló-

sult új épületet, műemlék-helyreállítást jellemeznek.64 

Röviden bemutatják születésük körülményeit, a szakmai 

értékrendben elfoglalt helyüket, és többé-kevésbé tár-

gyilagosan megvonják az eltelt öt-hat évtized mérlegét. 

Szembesítik a gyakran kultikus alkotásokat mai meg-

ítélésükkel, keményen rámutatva, mi bizonyult időtál-

lónak a hajdani elképzelésekből, és mi vallott kudarcot. 

A mai értékítélet persze sokat elárul arról a közegről is, 

melynek szemüvegén át tekintünk vissza rájuk. A rovat 

írásába az utóbbi időben más építészek – köztük fi ata-

lok – is bekapcsolódtak.

A hatvanas évek építészetét nem lehet megérteni 

az építésügy szervezete, az állami beruházó, tervező 

és kivitelező vállalatok működése és belső viszonyai 

nélkül. A szakirányítás és intézményrendszer 40–45 

éve két kiadványból viszonylag jól megismerhető.65 

A tervezőirodák története még megírásra vár. Eddig 

egyedül a ma is létező KÖZTI Zrt. rendelte meg (és fi -

nanszírozta) azt a kutatást, amely főként jogelődje, a 

Középülettervező Iroda, később Vállalat tudományos 

feldolgozására szólt. A munkát jelen írás szerzője fogta 

össze (akinek első munkahelye éppen ez a tervezőiroda 

volt), közreműködött benne két rutinos művészettörté-

nész (Branczik Márta és Lantos Edit), illetve a MOME-n 

végzett designelmélet szakos (illetve specializációjú) 

hallgatók (Jankó Anna, Mayer Kitti, Mártonff y Melinda 

és Uray Dorottya).66 A jobb híján műfajok, épületfajták 

szerint tárgyalt anyagot egy alapos intézménytörténet 

és a KÖZTI-t fémjelző szellemi műhelyek bemutatása 

egészíti ki. Újdonság, hogy a vállalat számára legna-

gyobb presztízst jelentő kiemelt beruházások és a jól 

ismert ikonikus épületek mellett hangsúlyt kaptak a 

típus- vagy sorozattervek, amelyek a tömegességük 

révén nyomták rá bélyegüket az ország képére. E fe-

jezetek szerzője, Lantos Edit külön is publikálta az is-

kolatervezés témáját, szembeállítva a típustervezést 

az egyedi tervekkel.67

A hatvanas évek mint lehatárolt korszak ritkábban 

jelenik meg a település léptékű alkotásokkal foglalko-

zó tanulmányokban. Kissfazekas Kornélia írásai a vá-

rosközpontok, közterek és épületcsoportok alakulását 

többnyire az egész pártállami korszakban vizsgálják.68 

A Balaton regionális tervét kutató Wettstein Domonkos, 

a doktori témájából előre publikált résztanulmányok 

esetében benne maradt a hatvanas években, disszer-

tációjában azonban mindkét irányban kitágította a ha-

tárokat, az 1929 és 1979 közötti öt évtizedre.69

Lehetséges új irányok a hatvanas évek 

kutatásában

Wettstein Domonkos mindkét hivatkozott publikációja 

olyan kiadványban jelent meg, melyek példát mutat-

hatnak a továbblépésre. A BME Építőművészeti Dok-

tori Iskola 2016–2017-es tematikus évének Építészet és 

idő című tanulmánykötete a hatvanas és hetvenes évek 

magyar építészetéről szól. A Kerékgyártó Béla és Sza-

bó Levente által vezetett munka részben önálló kuta-

tást jelentett, részben pedig a kiválasztott műfaj vagy 

konkrét mű továbbgondolását, kiegészítését, esetleg 

áttervezését, aktualizálását. Nem csak a témavezetők 

vetnek fel az itt kifejtett gondolatokhoz hasonlóakat, a 

hallgatók választása is nagymértékben lefedi azokat a 

területeket, amelyeket a jövendő kutatók fi gyelmébe 

szeretnék ajánlani.
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70 Kivételt talán egyedül Mészáros Ábel Late-Modern blogja jelent.
71 E törekvés fi gyelemre méltó példája a Moravánszky Ákos által a züri-

chi ETH-n szervezett „East West Central: Re-building Europe, 1950–
1990” című konferenciasorozat és a nyomában megjelent háromkö-
tetes publikáció (ld. 51. j.).

72 Branczik Márta: Exporttervezési munkák. In: KÖZTI 66 2015. (ld. 66. 

j.) 393–454.
73 Łukasz Stanek: Architects from Socialist Countries in Ghana (1957–

1967): Modern Architecture and Mondialisation. Journal of the Society 

of Architectural Historians, 74. 2015. 4. sz. 416–442; Łukasz Stanek: 

A könyvben a hetvenes évek dobozáruházai szerepel-

nek, az én listámon a hatvanas évek üvegdobozai, vagy 

szobrászi módon formált kisebb, főként vidéki áruházai 

állnak. Lassú Péter a Pest megyében, típusterv alapján, 

három helyen megépült centrális-kupolás művelődési 

központról gondolkodik. Magam az 1957 és 1970 közöt-

ti kultúrházakat ajánlom, ugyancsak kisvárosi és falusi 

helyszíneken. Bordás Mónika és Juhász Ágnes a szak-

mai értékrendben igen magasan álló orgoványi műve-

lődési ház (Jurcsik Károly és Varga Levente, 1967–1969) 

kapcsán veti fel, hogy ez az épület egy olyan pályázati 

terv megvalósulása, amit országos típustervként akar-

tak használni. Az egyedi épületek mellett jobban kel-

lene tehát fi gyelnünk a típustervekre. Érdemes lenne 

gyűjteni a vidéki mozikat, óvoda-bölcsőde épületeket, 

iskolákat, kollégiumokat, könyvtárakat, postahivata-

lokat, pártházakat, irodaházakat, orvosi rendelőket. 

Tüdőgondozók, szanatóriumok gyakran épültek soro-

zattervek alapján, a kórházaknál ez sokkal ritkább. Alig 

kutatott a gyógyfürdők, üdülőszállók műfaja, a laiku-

sok körében népszerű pályaudvarok, vasúti épületek és 

a szerkezeti formájukban igen változatos és izgalmas 

buszpályaudvarok. A Balaton divatba jött, de hétvégi 

házak, nyaralók, turistaházak és szállók, sporttelepek 

máshol is vannak. A lakásépítés bizonyos szegmen-

seire eddig nem sok fi gyelem jutott: foghíjbeépítések, 

sorházak és csoportházak, igényesebb társasházak, 

kisebb lakótelepek (vagy akár művésztelepek). Ritkán 

gondolunk a mérnöki létesítményekre: TV-tornyokra, 

héjfedésű csarnokokra, autóutakon átívelő felüljárók-

ra, hidakra. Alig maradt valami a korszak önálló belső-

építészeti alkotásaiból (üzletek, presszók, éttermek, 

gyógyszertárak stb.), de korabeli fényképek, tervrajzok, 

látványtervek alapján talán rekonstruálhatók. Hason-

ló nehézségeket okozhat a hatvanas évek parkjainak, 

tájépítészeti együtteseinek felderítése.

Mivel az eddigi kutatás a fővárosra, a „belvárosi” ter-

vezővállalatokra, a szakma nagyjaira koncentrált, elsőd-

leges feladat a vidéki építészet megismerése kell hogy 

legyen. A Magyar Építőművészetnek volt ugyan néhány 

vidéki száma, de nem a legjobb épületeket közölték. 

Valószínű, hogy a vállalatok vezetősége döntötte el, 

mi kerülhet be ezekbe a számokba, s a „nehéz embe-

rek” itt is rosszul jártak. Régóta gyűjtöm ismeretlen vi-

déki épületek képét, meggyőződésem, hogy szinte újra 

lehetne írni e korszak történetét, ha kiderülne, mikor 

épültek és kik tervezték őket. Szerencsére a vidéki vá-

rosok tervezővállalatainak és a megyei tervezőirodák-

nak inkább megmaradt a tervtára, mint az országos 

hatáskörű nagyvállalatoknak. Képi forrásokban sincs 

hiány: a fortepan.hu rengeteg használható fényképet 

tartalmaz, és kutatható a Képzőművészeti Kiadó több 

ezer képeslapja is. Annak idején szinte minden új épü-

lethez kiküldték a fotósaikat, akik között kiváló szak-

emberek akadtak (többek között Járai Rudolf, Czeizing 

Lajos, Bakonyi Béla, Tulok Ferenc és András, Dollinger 

Erhardt, Horváth Zoltán), az ő munkásságuk a fotó-

történet számára is érdekes lehet.

Egy-egy vidéki város építészetének megjelenítése 

nem csak könyv, folyóiratcikk formájában képzelhető 

el. Hartmann Gergely 2011-ben létrehozott honlapja, a 

Modern Győr mutat jó példát arra, hogyan lehet sokkal 

szélesebb közönséget elérni, s mégis hiteles adatokkal 

tájékoztatni. Az építészetet posztoló bloggerek többnyi-

re nem elég alaposak ahhoz, hogy forrásként kezelhetők 

legyenek.70 Ugyanakkor vannak lelkes amatőrök által 

működtetett honlapok, mint például a Köztérkép, ahol 

a köztéri képzőművészeti alkotások közösségi adatbá-

zisát együtt fejlesztik, egymással versengve keresnek 

újabb és egyre pontosabb adatokat.

Végül érdemes arra utalni, hogy a mai nemzetközi, 

azon belül az európai művészet- és építészettörténeti 

diskurzusban erős törekvés fi gyelhető meg a háború 

utáni kelet-európai művészet/építészet újrapozícioná-

lására, Európa „újraegyesítésére” a történetírásban,71 s 

ennek részeként a nemzeti kereteken, sőt a politikai 

blokkokon túllépő kapcsolatok, hálózatok, illetve „disz-

szidens” magatartásformák vizsgálatára. Hallatlanul 

divatos kutatási téma lett például a kelet-európai szo-

cialista országok tervezővállalatainak a Harmadik Vi-

lágba irányuló exporttevékenysége. Erről szól a KÖZTI 

algériai és nigériai munkáit feldolgozó, Branczik Márta 

által írt fejezet is a KÖZTI 66 könyvben.72 Jobb helyzet-

ben működő kutatók, mint a Manchesteri Egyetemen 

oktató lengyel Łukasz Stanek ezt a kutatást a hideghá-

borús világ vasfüggönyein átlépő bonyolult kapcsolatok 

hálójaként vizsgálhatja.73 Egyik főszereplője a magyar 

Polónyi Károly, akinek afrikai működésére nyilván Mo-
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Architekturtransfer im Kalten Krieg: Der Beitrag der sozialistischen 
Länder zu den globalen Urbanisierungsprozessen. Arch + 230. De-
zember 2017. 154–161.

74 Ákos Moravánszky: Peripheral modernism: Charles Polónyi and 
the lessons of the village. The Journal of Architecture, 17. 2012. 3. sz. 
333–359.

75 Ákos Moravánszky: Humanizing Modernism: Oskar Hansen, 
Charles Polónyi and the art of sailing with the wind. In: Team 10 

East. Revisionist architecture in real existing Modernism. Ed. by Łukasz 
Stanek. Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, 2014. 35–64.

76 Lifting the curtain. Central European Architectural Networks. Ed. by Iris 
Meder–Azra Charbonnier–Suzanne Krizeneczky–Gabriele Ruff. 
Salzburg, Müry Salzmann Verlag, 2014. Az együttműködésben ma-
gyar részről a KÉK, személy szerint Szemerey Samu vett részt.

77 Gabi Scardi szövege a könyv hátsó borítójáról.
78 Róka Enikő: Az 1958-as brüsszeli világkiállítás magyar pavilonja. In: 

Pavilon építészet a 19–20. században a Magyar Építészeti Múzeum gyűjte-

ményéből. Szerk. Fehérvári Zoltán–Hajdú Virág–Prakfalvi Endre. 
Budapest, OMvH Magyar Építészeti Múzeum, 2001. 169–172; Róka 
Enikő: A magyar pavilon Brüsszelben. In: Mutató nélkül – B. A. úr 

X-ben. Szerk. Uő. Budapest, BTM-Fővárosi Képtár, 2016. 35–57.

ravánszky Ákos írása hívta fel a fi gyelmét.74 Így kerülhe-

tett be Moravánszky lengyel–magyar témájú tanulmá-

nya a Stanek által társszerkesztett Team 10 East kötetbe 

(Polónyi ugyanis a CIAM kebelén belül alakult, erősen 

kritikus csoportnak is tagja volt).75

Polónyi természetesen szerepelt az ugyanabban az 

évben, a Velencei Biennálé kapcsolt rendezvényeként 

szervezett Lifting the Curtain kiállításon.76 A szervező 

közösség (TRACE – Central European Architectural Re-

search Think-tank) azzal indokolta a projektet, hogy Kö-

zép-Európa szerepe nagyon kevéssé ismert a moderniz-

mus kifejlesztésében és elterjesztésében. A vasfüggöny 

hosszú ideig elzárta ezeket az országokat a világ többi 

részétől, ez az oka az ismeretek hiányának, de annak is, 

hogy a fal leomlása után a modernizmussal kapcsola-

tos viták nacionalista színezetet öltöttek a posztszocia-

lista országokban.77 A tematikus blokkokba rendezett 

kiállítás (Találkozások, Kísérletek, Kutatás, Transzfer, 

Közösségek, Nyilvánosság, Személyek) az országokon 

belül vagy közöttük létrejött együttműködéseket, mun-

kaközösségeket, nemzetközi kapcsolódási pontokat, 

a modern építészet és várostervezés szempontjából 

fontos eseményeket és eredményeket, a disszidense-

ket és emigránsokat, az alternatív nyilvánosság fóru-

mait mutatta be. Minket Polónyi Károly, Weiner Tibor, 

a Miskolci Kollektívház, a „dániás” építészek, a Bercsé-

nyi 28-30, a KÉK, illetve az 1958-as Világkiállításon és 

a Varsói Konfrontációban való részvételünk képviselt. 

Sem a kiállításnak, sem a katalógusnak nem volt célja 

a fölvetett témák tudományos igényű feldolgozása – 

de szinte bármelyik alkalmas lenne erre. A MOME de-

signelmélet szakos hallgatója, Végh Árpád alapszakon 

és mesterszakon is Weiner Tibort választotta témául. 

Előbb Dunaújváros főterének kialakulását vizsgálta, 

majd a nagypaneles technológiára helyben fejlesztett 

lakóháztípust, mindkét téma érintette a hatvanas éve-

ket. Az 1958-as brüsszeli magyar pavilonról Róka Eni-

kő korábban már több komoly tanulmányt publikált.78

Befejezésül néhány szó az Ars Hungarica jelen számá-

ról és a benne szereplő írásokról. A tematikus szám öt-

lete Lantos Edittől származik, ő kereste meg azokat a 

művészettörténész és építész kutatókat, akik az 1945 

utáni építészettel alapkutatás szinten foglalkoznak, 

és a hatvanas évek eddig alig kutatott részterületeiről 

eredeti elképzeléseik/eredményeik vannak. Lantos Edit 

a korszak templomépítészetét jellemzi, és három épü-

letformát mutat be részletesen. Haba Péter az Iparterv 

jól ismert (vagy ismerni vélt) tevékenysége mögött hát-

térbe szoruló más, szintén ipari épületekkel foglalko-

zó tervezőirodák munkásságára hívja fel a fi gyelmet. 

Hartmann Gergely Pilt Rudolf győri építész életművét 

rekonstruálja. Kohut-Jankó Anna, akinek szakdolgozata 

a szocializmus idején készült, kerámia anyagú murális 

alkotások újrapozícionálásáról szólt, most e művek szü-

letésének körülményeit tárja fel esettanulmányokon ke-

resztül. A tanulmányokat néhány recenzió egészíti ki. 

A kutatói érdeklődés felkeltésére a szerzők műlistákat 

tesznek közzé, illusztrációs anyagukat pedig főként a 

korszak ismeretlen alkotásaiból válogatták össze.

Ferkai András

építész, építészettörténész, tanszékvezető egyetemi tanár

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézete

ferkai@mome.hu
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The Sixties
A New Approach to the Period

An introduction should be brief and to the point. This one, 

however, fails to meet these criteria, and has grown almost to 

the length of an essay. At the start of this thematic issue of Ars 

Hungarica, focusing on the architecture of the sixties, it seemed 

necessary to provide a comprehensive overview of the current 

status of research into this decade – and more broadly, into 

Hungarian architecture of the recent past – and of the related 

problems that have been encountered. After all, the sixties is 

now a fashionable subject in historiography and in art history 

writing, the furniture and interior design of the period have 

been discovered by the masses thanks to the trend for all things 

retro, in particular the “ruin pubs” of Budapest, and objects of 

applied art and design are now under the radar of art collectors 

and dealers. At the same time, however, the general opinion 

of 1960s architecture is at an all-time low. What is commonly 

referred to as “soc-real” (socialist realist) was in fact modern 

architecture, but few people today appreciate the simplicity in 

these buildings, their – now somewhat dubious – functional-

ity, or the use of materials, which may appear quite poor by 

today’s standards; moreover, most people are unable to distin-

guish between unique, sophisticated designs and the banality 

of mass-produced, standardised constructions. In the last half 

century, due to poor maintenance, many buildings have fallen 

victim to inexpert renovations or to the interests of real estate 

developers. This is a serious problem, because hardly any of the 

buildings from this period enjoy local or national protection, 

which means that even the most excellent buildings, which 

were widely acclaimed at the time and even honoured with 

distinguished prizes, may be subject to demolition, and many 

edifi ces of this kind have indeed been knocked down in the last 

decade and a half. There is no common consensus concerning 

what counts as a work of value, what ought to be protected, 

or how buildings should be renovated to meet today’s needs. 

It is hard to understand why this is so, because periodicals, 

books (from then and now) and architectural guides all high-

light the greatest works of modern architecture, so we would 

expect there to be agreement on this issue at least among ar-

chitects and art historians. The present thematic issue came 

about out of the desire to fi ll a gap not addressed for many 

years in the specialist literature, in which the same stock of 

buildings keep turning up from book to book and from exhi-

bition to exhibition, without any new ones being added. This 

introductory essay begins by examining why there is a lack of 

systematic cohesion when it comes to research into the archi-

tecture of the recent past. Who are the people who deal with 

this subject, and what are the frames within which they work? 

The next question pertains to the problematic canon: how can 

the concept of value be reviewed when research is no longer 

uncovering any new areas? Finally, the last main subject con-

cerns the methodology of research: how can we move on from 

the style historical approach, which is based on movements or 

“isms”, and on the master-and-student relationships that pre-

vail, even in the frame of state planning offi  ces? What are the 

lessons to be learned from the latest research undertaken by 

historians, as well as literary and art historians, who tend to be 

years ahead of architecture historians? Occasionally, of course, 

there are some isolated and less publicised results emerging 

from research into the history of architecture. The greatest 

part of the introduction consists of a list of such results. We 

deemed it important to publish them, partly to assist and in-

form those who take an interest in the architecture of the peri-

od, and partly because they set examples of new areas waiting 

to be discovered and of new methods to be followed. The list 

also provides an almost complete bibliography of Hungarian 

history writing dealing with the sixties.
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