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Frank Lloyd Wright és a nemzetközi stílus

Szekér László 
Miért éppen Wright?

Mi közünk van ehhez az időben és térben távoli, száza
dunk első felében az amerikai földrészen alkotó építész
hez? Látszólag nem sok. Úgy tűnhet, ő is csupán egy a 
nagy nevek közül. Működése, építészeti felfogása mintha 
ködbe veszne. Nekünk azért fontos, mert igaz. Azt a be
cs ületes sé ge t, in  teg v itást 
képviseli, amire nagy szük
ség van ma is. Úgy vélem, 
az 1900 és 1921 között tör
téntek hasonlítanak az 1977 
és 1998 közötti 21 évre. A 
századforduló sokszor ál
matag útkeresését követték 
a nagy társadalmi átrende
ződ ések , a kijózanodás, 
majd valami egészen más 
született, mint aminek kel
lett volna. A modern építé
szet fogalmát kisajátították.
A gyökerek nem Le Corbu- 
sier-nél, hanem Frank Lloyd 
W right-nál ered nek , aki 
mintegy húsz évvel meg
előzte az úgynevezett nem 
zetköz i m odern  stílus kiala
kulását. Mivel megkerülni 
nem lehetett, amolyan szent 
tehénként piedesztálra állí
tották. Szakmán belül sem 
közism ert a tény, hogy 
Wright élesen szembekerült 
a modernizmus „apostolai
val” (Le Corbusier, Philip 
Johnson, Walter Gropius,
Mies van dér Rohe, Breuer 
Marcell stb.). Az építészet- 
történeti könyvek többsége 
a mai napig összem ossa 
őket. Frank Lloyd Wright nem volt hajlandó együtt masí
rozni a nemzetközi stílus propagandagépezetének dísz
menetével, és azt az építészetet, melyben hitt, organ iku s 
ép ítészetn ek  nevezte el. Amit ő  már 1932-ben látott, amikor 
az építészet romlásáról beszélt, az utólag beigazolódott.

A romlás azóta kiterjedt. A szakma válságban van, 
etikai és egzisztenciális problémákkal küzd. Az építészet 
leértékelődött, feldarabolódott, tudományos szakággá 
vált. Az építészeket olcsón adják-veszik, a szakma krémje 
kesereg a „minőségromláson”. A megrendelő válogat a 
stílusok között, a formaalkotás kicsúszott az építész kezé

ből. Nem remélhetjük, hogy a megoldás intézményesen, 
akár a legjobb szándékkal létrehozott szakmai szervezetek 
útján, kívülről születik meg. Személyes válaszra van szük
ség. Wright mondta, hogy1 mindent el kell felejteni, ami 
régen volt, mert minden a maga helyén és idejében volt 
jó. Wright-ot ma nem értik vagy félreértik. Wright építé
szete: felülről, a tudat világosságából ínspirált építészet. 
Kötelességünk megérteni őt, vele együtt az elhallgatott,

ism eretlen  építészetet. Nem 
esztétikai, vagy stíluskérdés- 
ről van szó. Wright a jelenlét, 
a személyesség, az alkotói 
szuverenitás kérdése. Ha 
ezek hiányoznak, tovább 
süllyed az építészet. Nem 
megoldás a doboz díszítése, 
sem  az akadém izm us. A 
pénz diktátumával szemben 
nem lehet esztétikai érveket 
felhozni. A körülményeket 
nem lehet legyőzni a rend
szeren belül, csak ha rámuta
tunk a rendszeren túl létező 
dolgokra. Persze ne legye
nek illú zióink, nem  lesz 
könnyű. M egcsontosodott 
előítéleteink széttört tükör
szilánkjaiba nem kapasz
kodhatunk. Szerencsénk, 
hogy Wright példája elő t
tünk áll. Pályatársaihoz, ügy
felekhez. tanítványokhoz írt 
levelei rendelkezésre állnak, 
így megismerhetjük ügyfél
hez, kollégához, pénzhez, 
környezethez, anyagokhoz, 
stílushoz, való viszonyát.

Különösen fontos kor- 
dokum entum ok az egyes 
építészekhez irt levelei, me
lyek közül négyet ismerte

tünk most. 1932-re megindult a tülekedés a modernizmus 
zászlaja alá. A propagandagépezet zajosan felvonult. 
Wright-ot, mint az eredeti mozgalom nagy öregjét, szíve
sen látták volna maguk között, ő azonban kiszá llt a  zá sz 
lóshajóból. Megérezte a modernizmus korrumpálódását, 
klisészerű formalizmusát, csalódottan vette tudomásul, 
hogy gondolatai fokozatosan átcímkéződve, önmaguk pa
ródiájaként jelennek meg, taszította a propaganda har- 
sánysága is.

Az építészetnek mindenekelőtt egészséges szem léletre 
van szüksége, olyan erőre, ami önmagán alapul.
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