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E három részből álló nagyszabású tanulmánykötet annak a 

konferenciasorozatnak az eredménye, amelyet 2014-ben és 

2015-ben tartottak a Zürichi Műegyetem Építészettörténeti 

és -elméleti Intézetében (ETH, gta) az építészetelmélet ma-

gyar származású professzorának szervezésében. Moravánsz-

ky Ákos abból a hiányérzetből kiindulva tartotta fontosnak a 

közös gondolkodást, hogy az Európát negyven éven át meg-

osztó vasfüggöny lebontása után több évtizeddel sem sike-

rült az építészettörténet-írásnak meghaladnia a kétpólusú 

narratívát, vagyis szakítani azzal a szemlélettel, hogy a cent-

rumnak tekintett nyugati világ mellett Kelet-Európában csak 

marginális eredmények születhettek a hidegháború időszaká-

ban. Moravánszky úgy véli, hogy a duális modell elfedi a sok-

kal összetettebb valóságot, és számos előítéletet tartalmaz. 

A vasfüggöny például nem is volt olyan áthatolhatatlan, a ke-

let-európai építészek szinte napra készen tájékozottak voltak 

a nyugati jelenségeket illetően. Igaz, hogy ismereteiket főként 

a hozzájuk is eljutó nyugati folyóiratokban megjelent képek-

ből merítették, hiszen mélyebb személyes tapasztalatokhoz a 

falon túli építészetről csak kevesek juthattak. Furcsa módon a 

kelet-európaiak mégis többet utaztak Nyugatra (ha ritkábban 

is) a hatvanas évektől, a nyugati szakemberek keleti utazá-

sai inkább később, a hetvenes-nyolcvanas évektől élénkültek 

meg. Ugyancsak általánosítás egységes blokkokról beszélni. 

Míg a Nyugat fogalmát, értékrendjét sokkal pontosabban, az 

egész „szabad” Európára szóló érvénnyel lehetett megfogal-

mazni, Kelet-Európa korántsem volt ilyen egységes sem ke-

leti identitását, sem a szocializmus értelmezését és gyakorla-

ti megvalósulását illetően. Gondoljunk csak a harmadik utat 

kereső Jugoszláviára, vagy arra a jelentős különbségre, amely 

a reformok útjait kereső Magyarországot, Csehszlovákiát és 

Lengyelországot elválasztotta mondjuk az NDK-tól vagy Bul-

gáriától. És akkor még nem beszéltünk a Szovjetunióba beol-

vasztott balti köztársaságokról. Moravánszky utal a hatvanas 

évektől a rendszerváltásig eleven, politikai szándékokat is ki-

fejező Mitteleuropa-gondolatra, amely már akkor feszegette 

a két tábor sémáját. Ez inspirálja, amikor az East és West mellé 

harmadikként a Central hívószavát állítja. Ennek a fogalomnak 

természetesen már semmi köze nincs a korábbi utópiákhoz, de 

a Visegrádi Négyek politikai realitásához sem. A konferenciák 

felhívásában és a megjelent kötetek címlapján egyszerűen az 

a funkciója, hogy hirdesse, a résztvevőket nem Nyugat- vagy 

Kelet-Európa érdekli külön entitásként, hanem ami közöttük 

van. A párhuzamos jelenségek, a kihívásokra adott különböző 

(vagy éppen hasonló) válaszok, a kölcsönhatások. Ez persze 

szakítást jelent a centrum–periféria felosztással, azzal az ér-

tékrenddel, amelyik szerint a modern és globális világ minden 

említésre méltó fejleménye a Nyugattal kapcsolatos. A három 

kötet azonos előszavában Moravánszky leszögezi, hogy a bevett 

dualitások (fejlett–fejlődő, modern–tradicionális, autentikus–

másolat) helyett szerencsésebb keretnek tartják a kutatáshoz 

az együttműködés és versengés, a tudástranszfer és a kritikai 

elsajátítás szempontjait.

A konferenciákra egyenlő arányban hívtak meg keleti és nyu-

gati résztvevőket, bár ez a megnevezés sem egyértelmű már, 

hiszen jó néhány kelet-európai kutató nyugat-európai vagy 

amerikai egyetemekről, intézetekből érkezett. Számos élet-

rajzban olvashatjuk, hogy a fi atalabb kelet-európai szakem-

berek különböző nyugati egyetemeken végeztek és doktorál-

tak, a nyugatiak pedig kelet-európai vagy globális témákon 

dolgoznak, sőt, olykor felváltva élnek Európa nyugati és keleti 

térfelére eső városokban. Így az sem meglepő, ha valaki (pél-

dául Marijke Martin) a modern lakótelepek divatos témáját 

kelet-európai, latin-amerikai és afrikai példák összehasonlítá-

sával vizsgálja. Az előadók – egyben a kötetekben megjelent 

tanulmányok szerzői – legalább három generációhoz tartoz-

nak, többnyire építészek és művészettörténészek, de vannak 

közöttük urbanisták, tájtervezők, fi lozófi ával, eszmetörténet-

tel, szociológiával, kulturális antropológiával, populáris kul-

túrával, sőt, irodalomelmélettel, fényképezéssel foglalkozók 

is. Ez eleve garanciát jelent a megközelítések, történetírói és 

elemző módszerek sokszínűségére. Találunk köztük jól ismert 

neveket, mint az építészettörténész Stanislaus von Moos, Joan 

Ockman, Hilde Heynen, vagy a designtörténész David Crowley. 

Feltűnnek veteránok, mint Mirko Baum, a libereci SIAL-iroda és 

a Školka néven ismert mesteriskola egyik alapító építésze, vagy 

az idősebb bolgár Georgi Stanishev, aki a szocialista országok 

közös folyóiratának (Architecture and Society) főszerkesztőjeként 

lett ismert a nyolcvanas években, majd 1989-ben társalapítója 

volt a Londonban kiadott World Architecture folyóiratnak, mely-

ben rendszeresen megjelentek kelet-európai témák. Középkorú 

kelet-európai kollégák (Karin Hallas-Murula Észtországból, a 

szerb Ljiljana Blagojević, a horvát Karin Šerman, vagy a román 

Dana Vais, aki Budapesten is vendégszerepelt) mellett a többség 

fi atal oktató vagy posztdoktori ösztöndíjjal kutató szakember, 

kiknek neve már megjelent publikációkban, vagy ha nem, akkor 

hamarosan hallani fogunk róla. A magyarokat a szerkesztő és 

bevezető tanulmányokat író Moravánszky Ákos mellett Megy-

gyesi Tamás, Kerékgyártó Béla, Wettstein Domonkos és Kiss 

Európa újraegyesítése 
az építészettörténetben
East West Central. Re-Building Europe 1950–1990. Vol. 1. Re-Humanizing 

Architecture. New Forms of Community, 1950–1970. Ed. by Ákos 

Moravánszky–Judith Hopfengärtner. Basel, Birkhäuser, 2017. Vol. 2. 

Re-Scaling the Environment. New Landscapes of Design, 1960–1980. 
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Dániel képviselik. A három professzort nem kell bemutatni, 

Wettstein Domonkos 2018-ban védi meg doktori disszertációját, 

amely a regionális gondolkodás kialakulásáról szól a Balaton 

üdülőterületén 1929 és 1979 között, az ETH-n oktató és Bázel-

ben praktizáló Kiss Dániel pedig 2017-ben doktorált az ETH-n 

Budapest posztszocialista városfejlődéséről szóló értekezésével.

A szervezők, egyben a kötetek szerkesztői, igyekeztek olyan 

átfogó témaköröket meghatározni, amelyek közös alapként 

szolgálhattak a háború utáni liberális és szocialista rendszerek 

vizsgálatához. Ilyen közös nevező az épített környezettel kap-

csolatos humanista retorika, az emberi szint fölötti léptékek 

(város, régió, táj, globális perspektíva), valamint az identitás, 

az építészeti formák jelentése. Mindhárom téma jelen volt a 

megosztott Európa mindkét térfelén, vagyis párhuzamosan, 

összehasonlítva vagy akár kölcsönhatásaikban is tárgyalha-

tók. Így kapta a három kötet jelszó tömörségű címét, sza-

badon fordítva: Az építészet újrahumanizálása; A környezet más 

léptékben; Az identitás újraformálása. E területeken belül kisebb 

témacsokrok jelennek meg, kapcsolatot teremtve a sokféle 

megközelítés között. Az első kötet így bomlik négy fejezetre: 

1 Viták, elméletek a humanizmusról, 2. Új társadalmak építése, 

3. A városi környezet, 4. A belakott természet. A második kötetbe 

csak három fejezet került: 1. Technológia: új léptékek és tervek, 

2. Városrendezés, várostervezés, territórium, 3. A gyakorlat és 

a szakmai működés új formái. A harmadik kötetet ugyancsak 

három fejezetre osztották: 1. Identitáskonstrukciók, 2. Vissza-

fordulás a történelemhez, 3. Kritika és a város újrafelfedezése. 

Figyelemre méltó, hogy a három kötet által lefedett időhatárok 

átlapolnak, az első az 1950–1970, a második az 1960–1980, a 

harmadik az 1970–1990 közötti két-két évtizeddel foglalkozik. 

A szóban forgó negyven évről tehát sokrétű elemzést kapunk, 

miközben a különböző fókuszú és mélységű tanulmányok mo-

zaikkockáiból nem lehet egyetlen képet kirakni. A konferen-

ciák és tanulmánykötetek kezdeményezői egy ideje nem is 

törekednek erre. Jól tudják, hogy a kutatás pillanatnyi állását 

lehet csak rögzíteni, hogy izgalmasabb eltérő megközelítése-

ket, olykor gyökeresen különböző értelmezéseket felmutatni, 

mert ez késztet igazán vitára, a dolgok továbbgondolására. 

Reménytelen a három kötetben szereplő mintegy ötven írást 

egyetlen ismertetésben akár vázlatosan is bemutatni. A recen-

zens nem tehet mást, mint hogy kiragad néhány példát annak 

érzékeltetésére, hogyan próbálják a szerzők egyben látni Euró-

pát, vagy milyen új, korábban nem kutatott témát vetnek fel, 

illetve milyen módszerrel dolgozzák azt fel. Mivel ez a szemle 

egy hatvanas évekkel foglalkozó tematikus lapszámban jelenik 

meg, főként az első két kötetből válogatok.

Kézenfekvő témát választ a Kelet és Nyugat összehasonlítására 

Hilde Heynen, amikor a kelet-berlini Stalinallee és a rá adott 

válaszként épített nyugat-berlini Hansaviertelt állítja szembe. 

Írása azonban elegánsan elkerüli a csapdát, és ahelyett, hogy 

az ötvenes évek közhelyszerű ideologikus szembenállását iga-

zolná, inkább e két pozíciót gyengíti. Sybill Moholy-Nagy két 

ötvenes évek közepén megjelent, a különbségeket hangsúlyozó 

cikkéről például megállapítja, hogy azok a CIA megrendelésére 

készültek, és a kulturális hidegháborút szolgálták. Jelzi, hogy 

a keletnémet övezetben is megvolt a szándék a háború előtti 

modern építészet újraélesztésére, és a sztálinista korszak után 

szinte eltűntek az NDK és NSZK közötti különbségek, például a 

lakásépítésben és a beton használatában. Sőt, valójában a keleti 

blokk használta a betont gazdasági érdekből, a nyugatnémet 

építészetben volt inkább ideológiai szándék mögötte.

Hasonlóan érdekes Stanislaus von Moos esszéje, melyben az 

ötvenes és hatvanas évek kedvelt épülettípusát, a rövid oldalára 

állított gyufaskatulyára emlékeztető irodaházat járja körül. Az 

Amerikában született típust a kommunista ideológia a profi tot 

maximalizáló embertelen kapitalizmus termékeként bírálta, 

de a hatvanas években szinte ugyanazokkal az érvekkel uta-

sította el Norman Mailer író és Vincent Scully építészettörté-

nész. Mailer „üres TV-képernyő” metaforáját felhasználva, von 

Moos a függönyfalas toronyházak jelentésváltozásait vizsgálja, 

a Lever Buildingtől a Nyugat- és Kelet-Berlin központjaiban a 

hatvanas években épített magasházakig.

Cor Wagenaar és Marijke Martin, a Groningeni Egyetem 

oktatói jegyzik az Új közösség építése – Hollandia és Csehszlo-
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vákia összevetése című tanulmányt. Mindkét helyen azt 

vizsgálták, hogy a tömeges lakásépítésben hogyan próbálták 

az építészek és várostervezők korrigálni a háború előtti 

modern mozgalom hibáit. Az ötvenes évek végétől sok 

hasonlóságot találtak: a hollandok és a csehszlovákok 

egyaránt a merev funkcionalizmust és az egyoldalú 

technikai szemléletet érezték a legnagyobb gondnak. 

Szociológusokra hivatkozva, mindkét helyen a lakótelepek 

humanizálását tartották a legfontosabb feladatnak, amit jó 

léptékű szomszédsági egységekkel és a közterület átgondolt 

közösségi használatával véltek elérhetőnek. Ami igazán 

meglepő, hogy a holland szerzők olykor jóval kritikusabbak 

a saját építészetüket illetően, mint a csehekével. A szocreál 

közjátékot szinte mellőzve állítják, hogy a cseh építészek 

igazi folytatói saját modern hagyományuknak, míg a 

hollandok folytonosságról beszélnek ugyan, de a harmincas 

évek második felétől 1945-ig náluk valójában megszűnt a 

modern építészet. Csehszlovákiában is ismerték a Team 10 

által fölvetett gondolatokat, és az 1968-as beavatkozásig 

sikerült is megvalósítaniuk egy-két, a hollandokéhoz mérhető 

otthonos lakótelepet.

A mi előítéleteinket is megrendítheti a Berlinben végzett tör-

ténész, Elke Beyer tanulmánya egy szovjet munkacsoportról. 

A NER-csoport három tagja 1960-ban közös tervvel diplomá-

zott a Moszkvai Építészeti Intézetben a hajdani konstrukti-

vista, Ivan Nyikolajev vezetésével. Egy szibériai város tervé-

ben tulajdonképpen a jövő kommunista városát vázolták fel, 

s végzésük után egy szociológussal kiegészülve folytatták 

az ideális város tervezését. Az „Új települési egység” (NER) 

1500 fős lakóegységekből épült fel, melyek gyűrűként vették 

körbe a nagyobb egység közösségi központját. A terv lénye-

ge, hogy a jövő kommunista városa a magánélet biztonsága 

mellett teremtse meg az intenzív társadalmi élet lehetőségét. 

Ebben még semmi meglepő nincs, de amikor a privátszféra 

védelméről vagy a kollektív terekben tetszőlegesen választ-

ható tevékenységekről és „a szabad egyének közötti szabad 

kapcsolatokról” olvasunk, az még a hruscsovi reform éveiben 

is fi gyelemre méltó. A racionális, majd egyre organikusabb 

formát öltő ideális városterv és a hozzá tartozó manifesztum 

1966-ban nyomtatásban is megjelent és felkeltette az Archi-

gram, illetve a Team 10 építészeinek a fi gyelmét. A csoport 

1968-ban a milánói Triennálén, 1970-ben az osakai Világkiállí-

táson állított ki. Egy informális kutatócsoport léte és kritikai 

tevékenysége nehezen fér össze azzal a képpel, amelyet a 

szovjet viszonyokról magunkban őrzünk. A hruscsovi korszak 

„aranyifj ainak” nem is lehetett könnyű dolguk a következő 

Brezsnyev-érában. A szerző azonban bizonyítja, hogy a régi 

Arbat akkoriban készített rehabilitációs tervében – noha az 

teljesen ellentmondani látszik a korábbi neoavantgárd ter-

veknek – Gutnov és Haritonova ugyanazokat az értékeket 

állította előtérbe (emberi lépték, spontán társulás, közös-

ségi élet), mint korábban. Ráadásul értékőrző munkájuk a 

szomszédos Kalinyin sugárút esztelen léptékű modernista 

átépítésének kritikáját is jelentette.

A CIAM és Team 10 divatos témájában is találhatunk újdonsá-

got. Annie Pedret azt fejtegeti írásában, hogyan jelenik meg a 

CIAM háború utáni diskurzusában a spirituális dimenzió mint a 

modern építészet humánus voltának bizonyítéka (CIAM: a „kor 

szellemétől” az emberek „spirituális igényeiig”). Nelson Mota a 

CIAM tizedik, Dubrovnikban tartott kongresszusán bemuta-

tott tervek közül választ ki négyet, melyek kivétel nélkül falusi 

környezetbe készültek. Az angol MARS-csoport, Aldo van Eyck, 

a norvég és a portugál CIAM-csoport javaslatai az idilli tájban 

való építés módjaival, a modern és a vernakuláris lehetősége-

inek vegyítésével kísérleteztek.

Hallatlan érdekes a főként emlékműveiről ismert szerb Bogdan 

Bogdanović városépítészeti elveit ismertető fejezet (Vladimir 

Kulić: Bogdan Bogdanović és az értelmes város keresése). 

A Franciaországban a szürrealisták hatása alá került, majd a 

kulturális antropológiával megismerkedő építész esküdt ellen-

sége lett a racionalista, mennyiségi elven működő modern vá-

rostervezésnek. Mali urbanizam (Kisléptékű várostervezés, 1958) 

című esszégyűjteménye, a városszeretet kézikönyve arról szól, 

hogyan lehet élvezni a város ellentmondásos, érzelmes, szür-

reális jellegét. Későbbi könyveiben az antropológia, mitológia, 

Jung pszichoanalízise és Cassirer kultúrfi lozófi ája hatott rá, s 
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alakította ki azon meggyőződését, hogy még az új városoknak 

is szükségük van szimbólumokra és mitológiára.

Végül két fejezetet emelek ki a nagy léptékkel foglalkozó 

második kötetből: Cornelia Escher Otthonos utópia: a GEAM 

nagyléptékű tervei című tanulmányát és Ljiljana Blagojević 

Építészintelligencia és -hiány vezérelte tervezés a hatvanas 

évek Jugoszláviájában című írását. Az első az 1958-ban alapított 

Groupe d’étude d’architecture mobile (A mobil építészet kutató-

csoportja) tevékenységével foglalkozik, melyben különböző 

országokban élő, de hasonló érdeklődésű építészek tömörültek. 

A magyar származású, Franciaországban élő Yona Friedmann 

és a sátorszerkezetek tervezőjeként hírnevet szerzett Frei Otto 

nálunk is ismert, a lengyel Oskar Hansen kevésbé. Nevükhöz a 

mobilitás igényét szolgáló utópikus megastruktúrákat szokás 

kapcsolni, de a szerző inkább Karl Popper nyitott társadalom 

eszményének hatását és a technika humanizálásának szán-

dékát emeli ki. Egyformán érdekelte őket a fejlett technoló-

gia, a biológia és az igényekhez igazítható, változásra képes 

struktúrákban gondolkodtak. Az országokat vagy az egész 

kontinenst behálózó lineáris városok gondolata különböző for-

mában mindhármuknál megjelenik, de közös bennük a hierar-

chia és a totális tervezés elutasítása, az alulról jövő igények és 

kezdeményezések javára. Az egyén és társadalom, a közösség 

és fi zikai környezet összehangolására matematikai és egyéb 

kísérleti módszereket dolgoztak ki.

E gondolkodásmóddal élesen szemben áll a szerb Milan Zloković 

működése, amit Blagojević két megvalósult épületen keresztül 

mutat be (Tanárképző iskola és kollégium, Prizren, 1959–1960, 

1965–1969; Hotel Mediterranean, Ulcinj, 1959–1964). A háború 

előtt sikeres, de a szocialista Jugoszláviában félreállított építész 

tevékenysége szükségszerűen marginális lett, de éppen ez a 

pozíció eredményezett olyan újításokat és szabadított fel olyan 

kreativitást, ami a központosított és átpolitizált rendszeren 

belül elképzelhetetlen lett volna. A szerző Zloković működését 

három szempontból is példaszerűnek tartja: operacionális, 

politikai és tervezői intelligenciáról beszél. Az első azt jelenti, 

hogy mindkét épület terve teljes modulkoordinációval, kivite-

lezésre előregyártott és a helyszínen összeszerelt szerkezettel 

készült. A terveket így nem kellett méretezni és feliratozni, ami 

egy többnyelvű régióban előny. A hét pavilonból álló turisztikai 

beruházásnak két szezon között el kellett készülnie, ez gondos 

szervezést igényelt. A nehezen megközelíthető helyszín és a 

változatos domborzat miatt az előregyártás ott csak részleges 

lehetett, nagyobb részben helyi kőfaragó munkát használtak. 

A feszes határidőt az összeszokott csapat (Zloković a fiával és a 

lányával dolgozott együtt) gyors tervezőmunkájának és haté-

kony művezetésének köszönhetően sikerült tartani. A helyzet 

politikai szempontból azért lehetett kivételes, mert az ötvenes 

évek végén a helyi önkormányzatok döntési jogot kaptak a 

helyi beruházásokban, az építészeknek pedig lehetővé tették 

a magánpraxist. Így ki lehetett kerülni az állami és szövetségi 

szintet, illetve versenyezni lehetett a nagy állami tervezővál-

lalatokkal. Végül a tervezői intelligencia a rendszerelvű terve-

zés és az esztétika összehangolására vonatkozott, melynek 

eszköze egy gondosan kidolgozott arányrendszer volt, ami 

párhuzamba állítható Corbusier Modulorjával, Ernst Neufert, 

Frederick Kiesler, vagy milánói olasz építészek rendszereivel. Ez 

az írás azért igen tanulságos a számunkra, mert a korszerűség 

relativitására hívja fel fi gyelmünket. A legfejlettebb technikák 

nem alkalmazhatók minden helyzetben, olykor a „low-tech” 

megoldások, vagy a régi és új módszerek keverése célszerűbb. 

A kreativitásnak és az innovációnak nincs abszolút értéke, csak 

konkrét helyzetekben dől el, mi számít annak, és mi nem.

Összefoglalva, a három elegáns tipográfiájú és izgalmas 

képanyagot tartalmazó kötet rengeteg új információval 

szolgál a választott korszakról, az általunk talán jobban ismert 

nyugati és kevésbé ismert szomszédos országok építészetéről, 

városépítészetéről. Példát adnak arra, milyen új területek, 

témák vonhatók be a kutatásba, és azok hányféle módszerrel, 

mely diszciplínák eszköztárával dolgozhatók fel. Segíthetnek 

abban, hogy a saját közelmúltunk építészetére szélesebb 

horizonttal, elfogulatlanul és egyben magabiztosabban te-

kintsünk rá.

Ferkai András
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