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Az építészet szellemi dimenziója (Die geistige Dimension 
der Architektur) címmel a dornachi Szellemtudományok 
Szabad Főiskolájának képzőművészeti szekciója rendezett 
találkozót 2008. októberében. Ott hangzott el többek kö-
zött a három alábbi előadás is, amelyek szövegét az Inter-
national Forum Man and Architectur M&A című News-
letterének idén augusztusban megjelent 67/68. számának 
alapján Beliczay Zsuzsa fordításában közöljük. Ezen a 

Ha valaki ma körültekint és megkérdezi, mit jelent az 
épí tészet az embereknek, minden bizonnyal arra az ered-
ményre jut: az építészet azért van, hogy védelmet nyújtson 
és lehetővé tegye számunkra a hétköznapi életet. Ha gon-
dolatban megszüntetjük az összes épületet, azonnal észre-
vesszük, hogy nélkülük szinte semmi sem működne. Az 
épületek védelmet nyújtó burka nélkül hogyan tárolnánk 
az élelmiszereket, hol tanítanánk, honnan irá nyítanánk a 
városokat, hol adnánk koncertet, hol állítanánk ki festmé-
nyeket, hol gondoznánk a betegeket, hol szerelnénk össze 
a számítógépeket? Ezek a tevékenységek és civilizációs 
vívmányok lehetetlenné válnának. A szociális élet is komoly 
zavarokat szenvedne. Hiszen hol lehetnénk magunkban 
vagy hol lehetnénk zavartalanul együtt? A magánszféra 
nyitottá válna, lehetetlen lenne visszahúzódni valahová. 

Ezek után valószínűleg senki sem vitatja, hogy az 
építészetnek kulturális dimenziói is vannak. Az épületek 
megformálásában visszatükröződik az idő, a maga válto-
zó divatjaival és stílusaival. Sőt, még az értékek, a világ-
nézet és a gondolkodás módja is befolyásolja az építésze-
ti kialakítást.

Hogy az építészetnek szellemi dimenziója is lehet, hogy 
akár az ember belső világát és vallási életét is képes támo-
gatni, ez a gondolat a kortárs építészetet szemlélve aligha 
jut eszünkbe. Ez a felfogás annyira távol esik a mai szem-
lélettől, hogy sem tanulmányaimból, sem később, a szakiro-
dalmat olvasva nem tudok visszaemlékezni arra, hogy 
valaha egy árva szót is hallottam vagy olvastam volna erről.

Ebből az aspektusból figyeltem fel néhány éve egy fiatal 
svájci nő történetére, akinek váratlanul meghalt a férje. 
Két ségbeesetten állt egyedül a gyerekeivel és nem tudta, 
ho gyan folytassa az életét. Egy nap ellátogatott Zürich-
Witikonba, a Mária Megkoronázása templomba (Justus 
Dahinden, 1965.). Annyira magával ragadták a templom 
tér- és fényhatásai, hogy újra bátorság töltötte el és erőt 
merített az élete kézbevételéhez. Számomra az volt a cso-
dálatos ebben a történetben, hogy az elbeszélés szerint ezt 
a belső átváltozást nem egy szentmise indította el, hanem 
pusztán az épület terének hatása. Hogyan lehetséges ez? 
Hogyan tud az építészet olyan mély benyomást tenni ránk, 
hogy szinte vallásos élményt okoz, és belső erőket nyit 
meg? Mikor később, a workshopokon célzottan ilyen él-
ményekre kérdeztem rá, egyre másra bukkantak fel az 
építészettel kapcsolatos mélyreható spirituális tapasztalatok. 
Ezek alapján számomra világossá vált, hogy mindez sokkal 
általánosabb jelenség, mint amennyire arra az általános 
szótlanságból következtetni lehetne.

Beletagozódás egy isteni világrendbe

Amennyire szokatlan ez a téma manapság, annyira magá-
tól értetődő volt a régebbi korokban. Minél messzebbre 
tekintünk vissza a történelemben, a művészet és az építé-
szet szellemi dimenziója annál fontosabbnak tűnik. Az 
emberiség legrégebbi építményeit, a máltai templomokat, 
a megalitkultúrák kőépítményeit, Egyiptom templomait 
és piramisait vagy Mezopotámia toronytemplomait szem-

találkozón született meg az elhatározás a Kós Károly Egyesü-
lés és a Forum 2009. augusztusi magyarországi közös kon-
ferenciájáról és hogy a Folytatni a Teremtést című kiállítást 
kísérő német és angol nyelvű kiadvány az M&A 65/66. 
számaként jelenjék meg. Ez a kiadvány az Országépítőben 
korábban megjelent építészinterjúk szövegéből és kiállítá-
si képanyagból áll, amelyet a szerkesztők gondosan kiegé-
szítettek tájékoztató adatokkal.

Pieter van der Ree

AZ ÉPÍTÉSZET SZELLEMI DIMENZIÓJA
a régi kultúrákban, a modern korban 

és az organikus építészetben

lélve az az érzésünk támad, hogy az építészet maga a val-
lási építményekből jött létre. Ezek az építmények még 
nem hétköznapi feladatokat vagy praktikus szükségszerű-
séget követnek, hanem szellemi és vallási célokat. Ez 
utóbbiak nem csak az épület funkcióját határozták meg, 
hanem az elhelyezésre, a kialakításra, az arányokra és a 
díszítésre is rányomták bélyegüket.

Így az ókori Egyiptomban a piramisok és a sírok a 
Nílus nyugati partján helyezkedtek el, mert ott megy le a 
nap. A nyugati horizonton leáldozó nap egyben az alvilág-
ba való belépést is jelentette. A halottak követték a Nap-
isten utazását az alvilágba az új élet reményében. A pira-
misokat és a sírokat tehát nem egyszerűen praktikus vagy 
vizuális megfontolásból helyezték el a tájban, hanem be-
építették egy mitologikus világképbe, melyet így látható-
vá tettek és ezzel együtt az emberi életet is beleillesztették.

Ugyanez áll a templomok és más szent helyek kiképzé-
sére és arányaik kialakítására. A templomokat a világ kép-
másának tekintették, kialakításukban a mitologikus világ-
képet tükrözték vissza. A görög templom hármas osz tása 
a görög világképet jelenítette meg, ahol a lépcsőzetes alsó 
építmény a földet, az oszlopok az emberi világot, a három-
szögletű timpanon pedig az istenek birodalmát jelképezték. 
Az istenek és az emberek világa közt volt még a félistenek 
birodalma, a metopákon megjelenő harci jelenetekkel.(1)

Különös jelentőségük volt a mértékeknek, a számok-
nak és az arányoknak. Praktikus jelentőségüket messze 
meghaladva metafizikus jelentéstartalmak hordozói voltak. 
Még a formáknál is sokkal inkább helyük volt a szellemi 
világrendben, sőt, annak alkotóelemeként tekintettek rájuk, 
ahogy már a bibliai Bölcsesség könyvében Salamon is 
mond ja az Úrnak: „Te mindent módjával és szám szerint 
és mértékkel rendeztél el.”(2) Mérték és szám szerint pedig 
leginkább a vallási építészet rendeződött. Az Ótestamen-
tum részletesen leírja, ahogy Isten maga adja meg Mózes-
nek a méreteket, amelyek szerint a tabernákulumot és a 
frigyládát meg kell építeni.(3) Mózes lelkére köti: „A hajlé-
kot pedig azon a módon állítsd fel, amint néked a hegyen 
mutattatott.”(4) A tabernákulum csak azáltal válhatott Isten 
hajlékává, ha méreteiben és arányaiban is tökéletes mása 
égi előképének. 

Ez a gondolkodásmód természetesen a templomoknál 
játszott nagy szerepet. De a sokkal hétköznapibb építési 
feladatoknak, például a házépítésnek is be kellett illeszked-
nie a kozmikus világrendbe és össze kellett kötnie vele 
ezáltal az embereket. A templomokhoz hasonlóan a lakó-
házakat is gyakran tekintették a világ tükörképének és 
aszerint is alakították őket. A ház legegyszerűbb formájá-

ban a tető az égnek, a padozat a földnek, a belső tér pedig 
a kettő közti világnak felelt meg. Központi bejárat esetén 
azt „axis mundi”-nak, vagy világvezetőnek tekintették, 
melynek feladata az volt, hogy az eget a földdel összekösse. 
A ház a benne lakók számára a „világ középpontját” jelen-
tette és lehetővé tette számukra az éggel való kapcsolatot.

Bármilyen furcsának tűnnek is mai nézőpontból ezek 
a megfontolások, a régi korokban természetesek és szük-
ségszerűek voltak, más kultúrákban még most is azok. Az 
építészetet az elhelyezésen, a kialakításon, az arányokon és 
a szimbolikán keresztül illesztették be a szellemi világrend-
be. Ez nem egyfajta járulékos, hanem nagyon is lényeges 
eleme volt az építési munkának. Lehetővé tette az embe-
reknek, hogy az épületen keresztül maguk is részei legyenek 
ennek a szellemi rendnek.

Az isteni világrend elhalványulása

Nehéz pontosan megállapítani, mikor és miért tűnt el a 
nyugati kultúrában az az igény, hogy az építészetet beil-
lesszék a világ rendszerébe. Biztosan fontos szerepet játszott 
benne a reneszánsz folyamán kifejlődött természettudomá-
nyos világkép. A világűr és a vele kapcsolatos természeti 
törvények kutatása miatt Isten fokozatosan kikerült a vi-
lágképből. Egy darabig még ott maradt a kép szélén, mint 
teremtő, mígnem az evolúciós elmélet ettől az utolsó sze-
repétől is megfosztotta. Ha pedig már nem létezik isteni 
világrend, miért kellene beleilleszteni az építészetet?

A számok és a mértékek mítosztalanításának folya-
mata időben elég jól meghatározható. Amíg a méreteket 
az emberi testből vezették le, addig részük volt az isteni 
világrendben. Az ember Isten képére és hasonlatosságára 
teremtetett, a méretei így magától értetődően az isteni rend 
részei voltak. Ily módon a számok nem csak a nagyságren-
det mutatták, hanem jelentést hordoztak. Az egyes volt 
Isten száma, a mindent átfogó egységé. A kettes az egység 
kettéosztásából származó dualitásé, a hármas a Szenthá-
romságé és a mennyé, a négyes az égtájaké, a négy elemé 
és ezen keresztül a földi világé. Mikor Napóleon 1799-ben 
bevezette a tízes számrendszert és a métert, minden ilyen 
összefüggés eltűnt. A méter olyan mértékegység, melyet 
már nem az emberi test méreteiből, hanem a Föld kerü-
letéből vezettek le, a tízes számrendszer pedig már nem 
jelentéstartalmak hordozója, hanem egy nagyon praktikus, 
de elvont számrendszer.(5) Nehezen követhető, hogy a gon-
dolkodás ilyetén átalakulása mennyiben gyorsította meg 
az ipari forradalmat és annak „mértéktelen” következmé-
nyeit. Az azonban biztos, hogy ez a „mértéktelenség” azóta 
sok tekintetben látható formákat vett körülöttünk.
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benne a reneszánsz folyamán kifejlődött természettudomá-
nyos világkép. A világűr és a vele kapcsolatos természeti 
törvények kutatása miatt Isten fokozatosan kikerült a vi-
lágképből. Egy darabig még ott maradt a kép szélén, mint 
teremtő, mígnem az evolúciós elmélet ettől az utolsó sze-
repétől is megfosztotta. Ha pedig már nem létezik isteni 
világrend, miért kellene beleilleszteni az építészetet?

A számok és a mértékek mítosztalanításának folya-
mata időben elég jól meghatározható. Amíg a méreteket 
az emberi testből vezették le, addig részük volt az isteni 
világrendben. Az ember Isten képére és hasonlatosságára 
teremtetett, a méretei így magától értetődően az isteni rend 
részei voltak. Ily módon a számok nem csak a nagyságren-
det mutatták, hanem jelentést hordoztak. Az egyes volt 
Isten száma, a mindent átfogó egységé. A kettes az egység 
kettéosztásából származó dualitásé, a hármas a Szenthá-
romságé és a mennyé, a négyes az égtájaké, a négy elemé 
és ezen keresztül a földi világé. Mikor Napóleon 1799-ben 
bevezette a tízes számrendszert és a métert, minden ilyen 
összefüggés eltűnt. A méter olyan mértékegység, melyet 
már nem az emberi test méreteiből, hanem a Föld kerü-
letéből vezettek le, a tízes számrendszer pedig már nem 
jelentéstartalmak hordozója, hanem egy nagyon praktikus, 
de elvont számrendszer.(5) Nehezen követhető, hogy a gon-
dolkodás ilyetén átalakulása mennyiben gyorsította meg 
az ipari forradalmat és annak „mértéktelen” következmé-
nyeit. Az azonban biztos, hogy ez a „mértéktelenség” azóta 
sok tekintetben látható formákat vett körülöttünk.
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A metafizikai világkép eltűnésével egyidejűleg nem 
szűntek meg annak építészeti kifejezésformái: a reneszánsz, 
a klasszicizmus és a neostílusok építészetében még újabb 
csúcspontokat értek el. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
ennek a formanyelvnek továbbra is ugyanolyan jelen tősége 
lett volna, mint korábban. Amikor Palladio a Villa Ro-
tonda mind a négy égtáj felé eső részét timpanonnal ko-
ronázza meg, ami a görög korban elképzelhetetlen kihágás 
lett volna, akkor ezzel ugyan nagyon izgalmas formát hoz 
létre, de már nem utal vele az isteni szférára. Az istenek nek 
ajánlott építési elem ezentúl díszítőelemként a magát ön-
tudatosan a világ középpontjába helyező embert szolgálta.

Absztrakt gondolkodás és geometrikus kialakítás

A természettudományos világkép és a racionális gondol-
kodás legtisztábban a 20. század funkcionalizmusában jut 
kifejezésre. Ez az áramlat az építészeti kialakítást kizárólag 
az épület praktikus használatából akarta levezetni. Mind-
emellett különös vonzalma volt a tisztán geometrikus 
for manyelv iránt. Ez nem jelenti törvényszerűen azt, hogy 
ezek a formák valóban funkcionálisabbak is, jóllehet első 
pillantásra annak tűnhetnek. Közelebbről szemlélve telje-
sen rejtélyes például, hogy mitől lenne funkcionálisabb 
egy lapos tető az esőben gazdag vidékeken a ferde tetőnél. 
Ezen felül a lapos tető az egyébként is pici épületeket meg-
fosztja a rakodótér vagy a padlástérben kialakítható újabb 
szoba lehetőségétől. Mindennek tehát semmi köze sem 
volt a praktikus értelemben vett funkcionalizmushoz, sok-
kal inkább az új, racionális korszak képéről volt szó. A 
nye regtetőben tovább élt a menny hagyományos képe, és 
ezt a metafizikai menedékhelyet kellett elvenni a háztól. A 
filozófus Ludwig Wittgenstein (1889–1951) a filozófia 
nyelvét akarta megtisztítani a metafizikai fogalmaktól, 
melyekhez semmilyen mély értelmű kijelentés nem fűz-
hető. A funkcionalizmus építészei az építészet formanyel-
vét akarták ugyanígy megszabadítani a jelentéssel már nem 
bíró megmaradt stílusjegyektől.

A korai modernek képi nyelvének olvasásakor világo-
san kirajzolódik annak absztrakt, azaz szó szerint a való-
ságtól „elvont” karaktere. Ez leginkább Le Corbusier vil-
láin keresztül mutatható be. Természetesen az ő házainak 
is lapos teteje van, de az égi kapcsolaton túl a földdel való 
kapcsolatot is megszűnteti. Legtöbbjük karcsú oszlopokon 
áll, olyan képzetet keltve, mintha a ház szabadon lebegne 
ég és föld között. A fehér szín is felerősíti mindezt, elvéve 
a ház anyagszerűségét, azt tiszta formaként jeleníti meg.

Ezeket az épületeket még a történelmi összefüggések-
ből is kiemelik, hiszen a racionális építészet amellett, hogy 

„nemzetközi stílusként” indult, egyszersmind a stílusok 
egymásra épülésének is véget akart vetni. Ilyen messzire 
azonban nem jutott a dolog, mert néhány évtizeddel ké-
sőbb – elég paradox módon – éppen ezt az „időtlen stílust” 
érte utol a történelem.

Kiutak az absztrakcióból

A 20. század hatvanas, hetvenes éveire világossá váltak az 
egyoldalúan racionális építészet és várostervezés árnyolda-
lai, és elindultak az ezt meghaladó kísérletek. Az első ilyen 
irányú kezdeményezés a posztmodern volt, mely elsősor-
ban a funkcionalizmus absztrakt, redukált formanyelvére 
válaszolt. Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) híres 
mondását: „less is more” (a kevesebb több) Robert Venturi 
(1925) úgy parodizálja: „less is a bore” (a kevesebb unalmas). 
A posztmodern építészei, mint Robert Venturi, Michael 
Graves (1934), Charles Moore (1925–1993) és Ricardo Bofill 
(1939) ismét színt vittek az építészetbe, épületeiket formák 
és díszítések sokaságába öltöztették. A történeti stíluseleme-
ken túl – oszlopok, ívek, timpanonok – a modern tech nika 
eszközeit is alkalmazták, így például neonlámpákat vagy 
tükörüveget, s ezeket lazán kombinálták egymással. A 
legfontosabb az volt, hogy a végeredmény vonzó legyen, 
az építészet újra élményt nyújtson, anélkül, hogy mindezt 
túl komolyan vennénk. Miért kellene az építészetnek min-
dig komoly dolognak lennie, miért ne lelhetnénk örö-
münket a konstrukcióban, miért ne építhetnénk olykor 
valami vicceset is? 

Kritikájával a posztmodern felhívta a figyelmet a mo-
dern építészet egy fontos hiányosságára. A funkció egyol-
dalú hangsúlyozása és a geometrikus formák iránti von-
zódás a formanyelv elszegényedéséhez, visszafejlődéséhez 
vezetett. A posztmodern képviselői ezzel szemben újra 
kifejezőerővel bíró képi nyelvet akartak adni az építészet-
nek. Az sem jelenthetett hátrányt, hogy ez már nem a régi 
stílusok jelentéssel teli nyelve volt; a posztmodern filozó-
fusai, mint Jean-Francois Lyotard (1924–1998) eleve kétség-
be vonták a valódi, autentikus formanyelv lehetőségét.(6) 
Maradt a régi idők „magas kultúrájának” és a modern 
fogyasztói társadalom „alacsony kultúrájának” képi eleme-
ivel történő játék, a kultúrakritika és az irónia. Magához 
az építészeti feladathoz mindennek nem sok köze volt. 
Talán ebben rejlik a posztmodern legfőbb jelleg zetessége, 
hogy elválasztotta a megjelenést az építészeti lényegtől.

A modernek építészetfelfogását még mélyebben ragad-
ta meg a nyolcvanas-kilencvenes évek dekonstruktivizmusa, 
mely már nem a külső megjelenés gazdagításával foglalko-
zott, hanem az épületek belső struktúrájának megragadá-

sával és felbontásával. Ferde vonalak és felületek segítségé-
vel az érzékelés számára mozgásba hozták a konstrukciót. 
Dinamikus példája ennek a Zaha Hadid (1950) tervei alap-
ján a Vitra bútorgyár számára épült tűzoltóság Weil am 
Rheinben (1993). Ferde falai és hegyes formái dinamikát 
sugallnak. Mindez akár illeszkedhetne is a tűzoltók tevé-
kenységéhez, akiknek riasztás esetén a lehető leggyorsabban 
kell elhagyniuk az épületet. Hogy ez a formanyelv meny-
nyire távol esik a betöltendő funkciótól, mennyire az ön célú 
megjelenítést szolgálja, az leginkább a tűzoltók állomáshe-
lyén, a felső szinten mutatkozik meg. Ebben a helyiségben 
elvileg nyugalom honolhatna, mégis minden irányban 
esik szét a tér. Az épület egészében véve annyira alkalmat-
lan volt tűzoltóságnak, hogy néhány év elteltével kiköltöz-
tek belőle, és azóta múzeumként működik.

Más dekonstruktivista épületek még tovább viszik a 
forma feldarabolását. Az 1994-ben a Coop Himmelb(l)au 
által tervezett groningeni múzeumpavilon látszólag egy-
mással össze nem függő darabokból áll. Az egyes darabok 
mintha a teljes dezintegráció állapotában vagy az összeom-
lás pillanatában merevedtek volna meg. Nem arról van szó, 
hogy ténylegesen összeomlani vagy szétesni készülnek, csak 
ezt a benyomást akarják kelteni. Csodálatra méltó, mennyi 
energiát fektettek abba, hogy színleljenek valamit, aminek 
nincs köze a valósághoz. Lehetséges, hogy az épület a tár-
sadalmi szétesettséget, vagy a modern ember szociá lis és 
belső töredezettségét akarja bemutatni, de egész biz tosan 
nem a saját funkcionális és tektonikus összefüggéseit.

Ezeket az építményeket a számítógépes tervezés tette 
lehetővé, mellyel a ferde falak és felületek térben elhelyez-
hetők és szerkezetileg kiszámíthatók. Eleinte úgy tűnt, a 
számítógép technikai segítőeszköz, segít a terjedelmes 
számítások gyorsabb és precízebb elvégzésében. Ám hama-
rosan kiütköztek sajátos, egyéni formanyelvei is. Megszü-
lettek az úgynevezett „blobok”, melyek nehezen meg ha-
tározható, kerekded vagy elfolyó formái úgy terülnek el 
környezetükben, mint hatalmas tojás vagy óriási féreg.

Legtöbbször egyáltalán nem tűnnek barátságtalannak, 
sőt inkább valami alsóbbrendű élőlényhez hasonlítanak, 
mégis van bennük valami idegenszerű, valami elidegenítő. 
Például többnyire hiányzik belőlük a külső és a belső meg-
hitt kapcsolata. Belépve egy teljesen mesterséges belső vi-
lágba érkezünk, ami – bármennyire lenyűgöző is – valahol 
kísérteties. A belső térben a látogató, vagy a használó el 
van zárva a külső természettől, de belül sem emberi lélek-
kel és szívvel átitatott térben találja magát. Inkább úgy 
tűnik, mintha belépett volna a számítógép virtuális terébe, 
vagy mintha ez a virtuális világ terjeszkedett volna ki köré 

térben (vagy építészetileg). Ahogy a virtuális világban is-
meretlen a gravitáció, úgy ezeken az épületeken sem mu-
tatkozik semmilyen látható kapcsolat a nehézségi erővel 
vagy az anyagszerűséggel. Ter mészetesen kapcsolatban 
állnak velük, csak kialakításukban ez nem kerül előtérbe. 
Ugyanez érvényes a térirányokra is. A folyosók, a falak és 
a tetők egymásba folynak, ami csodálatos élményt nyújt, 
de néha megnehezíti a tájékozó dást és szédülést okoz.(7) 
Így fordulhatott elő, hogy a hollandiai Neeltje Jans 1997-
ben, Lars Spuybroek által tervezett vízi pavilonját sem 
használták sokáig eredeti formájában. 

Az eddig tárgyalt három építészeti irányzat kísérlet volt 
a modern absztrakt és statikus tulajdonságainak megha-
ladására. A posztmodern ezt az építészet külső megjelené-
sén keresztül próbálta elérni, melyet ismét kifejezőbbé és 
képszerűbbé próbált tenni. Az építészet formanyelvén 
keresztül élményekhez akarta juttatni a szemlélőt. Ez az 
áramlat erősen kötődik az ember lelki életéhez, mely érzé-
ki benyomásokból és képekből táplálkozik. A dekonstrukti-
vizmus az építészet merevségét akarta oldani, és a töredé-
kesség látszatát próbálta kelteni, ehhez pedig felbontotta 
az épület belső szerkezetét. Az épület belső összefüggései-
vel foglalkozó áramlat leginkább az emberi szervezet élet-
erejével állítható párhuzamba. A számítógépes blobok 
vir tuális terének kivetüléseiben a térbeli tájékozódás, az 
épületeknek a gravitációhoz és az anyaghoz való viszonya 
tükröződik. Ez a három elem legszorosabban az ember 
fizikai testével hozható kapcsolatba.

Jóllehet mindhárom irányzatnál csak érzésekről van 
szó, melyeket a konstrukció vált ki, úgy tűnik, mindegyik 
az ember mélyebb szintjeire próbál hatni. A posztmodern-
ben a képek lelki átélése, a dekonstruktivizmusban a 
szervezet életerejének szintje, a blobokban a fizikai testnek 
a térhez való viszonya jelenik meg. Ezek a szintek azonban 
nem kapnak táplálékot, nem gazdagodnak, éppen ellen-
kezőleg: hatályon kívül kerülnek, mellőzötté válnak. A 
lelki síkon megszűnik a képek értelmi telítettsége, az élet-
erő szintjén elszakadnak egymástól a belső összefüggések, 
testi síkon pedig az épülettestnek a nehézségi erőhöz és a 
térorientációhoz való viszonya válik kérdésessé.

Az építészet területén mindezt izgalmas újításnak is 
láthatjuk, mely által új tapasztalatok nyílnak meg. Embe-
ri vonatkozásait tekintve, az élőlények perspektívájából 
nézve azonban ezek inkább a széthullás tünetei. Az értelem 
nélküli belső képek elidegenedéshez és depresszióhoz, az 
élő szervezet összefüggéseinek megszűnése betegségekhez, 
a nagyobb egységek szétesése pedig az életerő összeomlása 
után halálhoz vezetnek. Az embernél ezek a jelenségek 
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A metafizikai világkép eltűnésével egyidejűleg nem 
szűntek meg annak építészeti kifejezésformái: a reneszánsz, 
a klasszicizmus és a neostílusok építészetében még újabb 
csúcspontokat értek el. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
ennek a formanyelvnek továbbra is ugyanolyan jelen tősége 
lett volna, mint korábban. Amikor Palladio a Villa Ro-
tonda mind a négy égtáj felé eső részét timpanonnal ko-
ronázza meg, ami a görög korban elképzelhetetlen kihágás 
lett volna, akkor ezzel ugyan nagyon izgalmas formát hoz 
létre, de már nem utal vele az isteni szférára. Az istenek nek 
ajánlott építési elem ezentúl díszítőelemként a magát ön-
tudatosan a világ középpontjába helyező embert szolgálta.

Absztrakt gondolkodás és geometrikus kialakítás

A természettudományos világkép és a racionális gondol-
kodás legtisztábban a 20. század funkcionalizmusában jut 
kifejezésre. Ez az áramlat az építészeti kialakítást kizárólag 
az épület praktikus használatából akarta levezetni. Mind-
emellett különös vonzalma volt a tisztán geometrikus 
for manyelv iránt. Ez nem jelenti törvényszerűen azt, hogy 
ezek a formák valóban funkcionálisabbak is, jóllehet első 
pillantásra annak tűnhetnek. Közelebbről szemlélve telje-
sen rejtélyes például, hogy mitől lenne funkcionálisabb 
egy lapos tető az esőben gazdag vidékeken a ferde tetőnél. 
Ezen felül a lapos tető az egyébként is pici épületeket meg-
fosztja a rakodótér vagy a padlástérben kialakítható újabb 
szoba lehetőségétől. Mindennek tehát semmi köze sem 
volt a praktikus értelemben vett funkcionalizmushoz, sok-
kal inkább az új, racionális korszak képéről volt szó. A 
nye regtetőben tovább élt a menny hagyományos képe, és 
ezt a metafizikai menedékhelyet kellett elvenni a háztól. A 
filozófus Ludwig Wittgenstein (1889–1951) a filozófia 
nyelvét akarta megtisztítani a metafizikai fogalmaktól, 
melyekhez semmilyen mély értelmű kijelentés nem fűz-
hető. A funkcionalizmus építészei az építészet formanyel-
vét akarták ugyanígy megszabadítani a jelentéssel már nem 
bíró megmaradt stílusjegyektől.

A korai modernek képi nyelvének olvasásakor világo-
san kirajzolódik annak absztrakt, azaz szó szerint a való-
ságtól „elvont” karaktere. Ez leginkább Le Corbusier vil-
láin keresztül mutatható be. Természetesen az ő házainak 
is lapos teteje van, de az égi kapcsolaton túl a földdel való 
kapcsolatot is megszűnteti. Legtöbbjük karcsú oszlopokon 
áll, olyan képzetet keltve, mintha a ház szabadon lebegne 
ég és föld között. A fehér szín is felerősíti mindezt, elvéve 
a ház anyagszerűségét, azt tiszta formaként jeleníti meg.

Ezeket az épületeket még a történelmi összefüggések-
ből is kiemelik, hiszen a racionális építészet amellett, hogy 

„nemzetközi stílusként” indult, egyszersmind a stílusok 
egymásra épülésének is véget akart vetni. Ilyen messzire 
azonban nem jutott a dolog, mert néhány évtizeddel ké-
sőbb – elég paradox módon – éppen ezt az „időtlen stílust” 
érte utol a történelem.

Kiutak az absztrakcióból

A 20. század hatvanas, hetvenes éveire világossá váltak az 
egyoldalúan racionális építészet és várostervezés árnyolda-
lai, és elindultak az ezt meghaladó kísérletek. Az első ilyen 
irányú kezdeményezés a posztmodern volt, mely elsősor-
ban a funkcionalizmus absztrakt, redukált formanyelvére 
válaszolt. Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) híres 
mondását: „less is more” (a kevesebb több) Robert Venturi 
(1925) úgy parodizálja: „less is a bore” (a kevesebb unalmas). 
A posztmodern építészei, mint Robert Venturi, Michael 
Graves (1934), Charles Moore (1925–1993) és Ricardo Bofill 
(1939) ismét színt vittek az építészetbe, épületeiket formák 
és díszítések sokaságába öltöztették. A történeti stíluseleme-
ken túl – oszlopok, ívek, timpanonok – a modern tech nika 
eszközeit is alkalmazták, így például neonlámpákat vagy 
tükörüveget, s ezeket lazán kombinálták egymással. A 
legfontosabb az volt, hogy a végeredmény vonzó legyen, 
az építészet újra élményt nyújtson, anélkül, hogy mindezt 
túl komolyan vennénk. Miért kellene az építészetnek min-
dig komoly dolognak lennie, miért ne lelhetnénk örö-
münket a konstrukcióban, miért ne építhetnénk olykor 
valami vicceset is? 

Kritikájával a posztmodern felhívta a figyelmet a mo-
dern építészet egy fontos hiányosságára. A funkció egyol-
dalú hangsúlyozása és a geometrikus formák iránti von-
zódás a formanyelv elszegényedéséhez, visszafejlődéséhez 
vezetett. A posztmodern képviselői ezzel szemben újra 
kifejezőerővel bíró képi nyelvet akartak adni az építészet-
nek. Az sem jelenthetett hátrányt, hogy ez már nem a régi 
stílusok jelentéssel teli nyelve volt; a posztmodern filozó-
fusai, mint Jean-Francois Lyotard (1924–1998) eleve kétség-
be vonták a valódi, autentikus formanyelv lehetőségét.(6) 
Maradt a régi idők „magas kultúrájának” és a modern 
fogyasztói társadalom „alacsony kultúrájának” képi eleme-
ivel történő játék, a kultúrakritika és az irónia. Magához 
az építészeti feladathoz mindennek nem sok köze volt. 
Talán ebben rejlik a posztmodern legfőbb jelleg zetessége, 
hogy elválasztotta a megjelenést az építészeti lényegtől.

A modernek építészetfelfogását még mélyebben ragad-
ta meg a nyolcvanas-kilencvenes évek dekonstruktivizmusa, 
mely már nem a külső megjelenés gazdagításával foglalko-
zott, hanem az épületek belső struktúrájának megragadá-

sával és felbontásával. Ferde vonalak és felületek segítségé-
vel az érzékelés számára mozgásba hozták a konstrukciót. 
Dinamikus példája ennek a Zaha Hadid (1950) tervei alap-
ján a Vitra bútorgyár számára épült tűzoltóság Weil am 
Rheinben (1993). Ferde falai és hegyes formái dinamikát 
sugallnak. Mindez akár illeszkedhetne is a tűzoltók tevé-
kenységéhez, akiknek riasztás esetén a lehető leggyorsabban 
kell elhagyniuk az épületet. Hogy ez a formanyelv meny-
nyire távol esik a betöltendő funkciótól, mennyire az ön célú 
megjelenítést szolgálja, az leginkább a tűzoltók állomáshe-
lyén, a felső szinten mutatkozik meg. Ebben a helyiségben 
elvileg nyugalom honolhatna, mégis minden irányban 
esik szét a tér. Az épület egészében véve annyira alkalmat-
lan volt tűzoltóságnak, hogy néhány év elteltével kiköltöz-
tek belőle, és azóta múzeumként működik.

Más dekonstruktivista épületek még tovább viszik a 
forma feldarabolását. Az 1994-ben a Coop Himmelb(l)au 
által tervezett groningeni múzeumpavilon látszólag egy-
mással össze nem függő darabokból áll. Az egyes darabok 
mintha a teljes dezintegráció állapotában vagy az összeom-
lás pillanatában merevedtek volna meg. Nem arról van szó, 
hogy ténylegesen összeomlani vagy szétesni készülnek, csak 
ezt a benyomást akarják kelteni. Csodálatra méltó, mennyi 
energiát fektettek abba, hogy színleljenek valamit, aminek 
nincs köze a valósághoz. Lehetséges, hogy az épület a tár-
sadalmi szétesettséget, vagy a modern ember szociá lis és 
belső töredezettségét akarja bemutatni, de egész biz tosan 
nem a saját funkcionális és tektonikus összefüggéseit.

Ezeket az építményeket a számítógépes tervezés tette 
lehetővé, mellyel a ferde falak és felületek térben elhelyez-
hetők és szerkezetileg kiszámíthatók. Eleinte úgy tűnt, a 
számítógép technikai segítőeszköz, segít a terjedelmes 
számítások gyorsabb és precízebb elvégzésében. Ám hama-
rosan kiütköztek sajátos, egyéni formanyelvei is. Megszü-
lettek az úgynevezett „blobok”, melyek nehezen meg ha-
tározható, kerekded vagy elfolyó formái úgy terülnek el 
környezetükben, mint hatalmas tojás vagy óriási féreg.

Legtöbbször egyáltalán nem tűnnek barátságtalannak, 
sőt inkább valami alsóbbrendű élőlényhez hasonlítanak, 
mégis van bennük valami idegenszerű, valami elidegenítő. 
Például többnyire hiányzik belőlük a külső és a belső meg-
hitt kapcsolata. Belépve egy teljesen mesterséges belső vi-
lágba érkezünk, ami – bármennyire lenyűgöző is – valahol 
kísérteties. A belső térben a látogató, vagy a használó el 
van zárva a külső természettől, de belül sem emberi lélek-
kel és szívvel átitatott térben találja magát. Inkább úgy 
tűnik, mintha belépett volna a számítógép virtuális terébe, 
vagy mintha ez a virtuális világ terjeszkedett volna ki köré 

térben (vagy építészetileg). Ahogy a virtuális világban is-
meretlen a gravitáció, úgy ezeken az épületeken sem mu-
tatkozik semmilyen látható kapcsolat a nehézségi erővel 
vagy az anyagszerűséggel. Ter mészetesen kapcsolatban 
állnak velük, csak kialakításukban ez nem kerül előtérbe. 
Ugyanez érvényes a térirányokra is. A folyosók, a falak és 
a tetők egymásba folynak, ami csodálatos élményt nyújt, 
de néha megnehezíti a tájékozó dást és szédülést okoz.(7) 
Így fordulhatott elő, hogy a hollandiai Neeltje Jans 1997-
ben, Lars Spuybroek által tervezett vízi pavilonját sem 
használták sokáig eredeti formájában. 

Az eddig tárgyalt három építészeti irányzat kísérlet volt 
a modern absztrakt és statikus tulajdonságainak megha-
ladására. A posztmodern ezt az építészet külső megjelené-
sén keresztül próbálta elérni, melyet ismét kifejezőbbé és 
képszerűbbé próbált tenni. Az építészet formanyelvén 
keresztül élményekhez akarta juttatni a szemlélőt. Ez az 
áramlat erősen kötődik az ember lelki életéhez, mely érzé-
ki benyomásokból és képekből táplálkozik. A dekonstrukti-
vizmus az építészet merevségét akarta oldani, és a töredé-
kesség látszatát próbálta kelteni, ehhez pedig felbontotta 
az épület belső szerkezetét. Az épület belső összefüggései-
vel foglalkozó áramlat leginkább az emberi szervezet élet-
erejével állítható párhuzamba. A számítógépes blobok 
vir tuális terének kivetüléseiben a térbeli tájékozódás, az 
épületeknek a gravitációhoz és az anyaghoz való viszonya 
tükröződik. Ez a három elem legszorosabban az ember 
fizikai testével hozható kapcsolatba.

Jóllehet mindhárom irányzatnál csak érzésekről van 
szó, melyeket a konstrukció vált ki, úgy tűnik, mindegyik 
az ember mélyebb szintjeire próbál hatni. A posztmodern-
ben a képek lelki átélése, a dekonstruktivizmusban a 
szervezet életerejének szintje, a blobokban a fizikai testnek 
a térhez való viszonya jelenik meg. Ezek a szintek azonban 
nem kapnak táplálékot, nem gazdagodnak, éppen ellen-
kezőleg: hatályon kívül kerülnek, mellőzötté válnak. A 
lelki síkon megszűnik a képek értelmi telítettsége, az élet-
erő szintjén elszakadnak egymástól a belső összefüggések, 
testi síkon pedig az épülettestnek a nehézségi erőhöz és a 
térorientációhoz való viszonya válik kérdésessé.

Az építészet területén mindezt izgalmas újításnak is 
láthatjuk, mely által új tapasztalatok nyílnak meg. Embe-
ri vonatkozásait tekintve, az élőlények perspektívájából 
nézve azonban ezek inkább a széthullás tünetei. Az értelem 
nélküli belső képek elidegenedéshez és depresszióhoz, az 
élő szervezet összefüggéseinek megszűnése betegségekhez, 
a nagyobb egységek szétesése pedig az életerő összeomlása 
után halálhoz vezetnek. Az embernél ezek a jelenségek 
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akkor következnek be, ha a tudat és a belső erő meggyen-
gül. Ha mindez az építészetben is kifejezésre jut, az talán 
tükrözi valamennyire napjaink idő- és tudatállapotát, de 
semmiképpen nem nyit új szellemi dimenziókat, csupán 
annak hanyatlását fejezi ki.

Az érzéki, mint a szellemi kifejeződése a szerves építészetben

A funkcionalizmus statikus és absztrakt világából egész 
másfelé keresi a kiutat a szerves építészet. Az építészeti 
kialakításnál – a funkcionalizmushoz hasonlóan – itt is az 
épület majdani hasznosítása jelenti a kiindulópontot. A 
konstrukció nem egy meghatározott stílust követ, hanem 
magából az építési feladatból nő ki. A funkcionalizmussal 
ellentétben a szerves építészet nem a priori geometrikus 
formanyelvet alkalmaz, hanem megpróbál jól illeszkedő 
kialakítást találni, mely belülről támogatja az épület funk-
cióját, és külsőleg is kifejezésre juttatja azt.

A szerves építészet és a posztmodern együttes sajátos-
sága, hogy mindkettő értéket tulajdonít az építészet képi 
nyelvének. A szerves épületek is legtöbbször erős kifejező-
erővel és formai gazdagsággal rendelkeznek. A posztmo-
dernnel ellentétben azonban az organikus építészet kísér-
letet tesz arra, hogy bensőséges kapcsolatot teremtsen az 
épület lényege és annak külső megjelenése közt. A képnek 
nem puszta dekorációnak kell lennie, hanem az építési 
feladatot kell kifejezésre juttatnia. A kialakításnak értelmes 
nyelvvé kell válnia.

A szerves építészet már jóval a dekonstruktivizmus előtt 
megpróbálta kifejezésre juttatni az építészetben a mozgást. 
A külső dinamika helyett azonban a belső, irányított moz-
gásra helyezte a hangsúlyt, az alkotóelemek szétesésével 
szemben azok belső összjátékát állította középpontba. A 
számítógépes blobokhoz hasonlóan a szerves építészet is 
új tapasztalatokat akart megnyitni, de nem a virtuális, ha-
nem a reális világban. Az organikus építészet nem tagadja 
a gravitációt, nem akarja látszólag feloldani azt, hanem 
konstruktív elemek segítségével átélhetővé próbálja tenni 
azokat az erőket, melyek saját testünkben és az élő termé-
szetben a gravitáció legyőzésére szolgálnak. Valami hason-
ló figyelhető meg az anyaghasználatban is. A különféle 
anyagokat is egyéni sajátosságaik miatt értékelik, és meg-
próbálják megtalálni hozzájuk a jellemző tulajdonságaik-
ból következő kialakítást. Az épület külső megjelenése, az 
anyaghasználathoz és a gravitációhoz kapcsolódó belső 
összefüggések nem egymástól különálló területek, a konst-
rukció egészében egybe kell olvadniuk. Az épület kialakí-
tásában az építési feladat komoly, képszerű kifejezésmódot 
kap. Így például az első Goetheanum kettős kupolájában 

az anyagi és a szellemi világ kölcsönös áttöréséről szóló 
antropozófiai elképzelés tükröződik vissza. A metamorfó-
zis elve alapján az ilyen motívum feloszlik, beépül a kü-
lönböző épületelemekbe. Belső, élő összefüggésrendszer 
jön létre, mely végleges megjelenését az építőanyagok tulaj-
donságaiból kapja meg, a konstruktív erők talaján.

Ha ez sikerül, új ablak nyílik az építészet szellemi di-
menzióira. A szellemi szorosan az építészeti feladathoz 
kapcsolható részét a művészi megjelenítés érzéki jelenség-
gé alakítja. Vagy fordítva: az érzéki úgy jelenik meg, hogy 
azon keresztül egy picit átélhetjük az építési feladat lénye-
gét, a genius locit, a láthatatlan konstruktív erőket és az 
építőanyagok tulajdonságait. A szerves építészet tehát nem 
csak abban különbözik a funkcionalizmustól, hogy a józan 
materializmussal szemben valami túlvilágit akar átélhető-
vé tenni, hanem abban is, hogy megpróbálja meghaladni 
a modernizmus lényegi-érzéki tulajdonságokkal nem ren-
del kező absztraktságát. Az organikus építészet megpróbál-
ja az érzékit és a lényegit is megragadni, egységbe foglalni.

Külső kialakítás és belső iskolázás

Hogyan juthatunk el a kép és a lényeg, a szellemi és az 
anyagi ilyenfajta új egységéhez? Az ilyesmi nem terem csak 
úgy, óhajtásra az ember keze közt. Új belső és külső ké-
pességeket kell fejleszteni hozzá, meg kell haladni a gon-
dolkodás absztraktságát és az érzések szubjektivitását. 
Ahhoz, hogy valaki a szellemit meg tudja jeleníteni, saját 
magának is át kell élnie azt. 

Amíg az emberek rendelkeztek spirituális élményekkel, 
addig magától értetődően illesztették be spirituális világ-
rendjükbe a kultúrát és az építészetet. Ezek pedig újból 
felhívták a figyelmet a szellemi dimenziókra, sőt, új tapasz-
talati területeket nyitottak. Ha a belső élmények meggyen-
gülnek és a világkép megváltozik, ez a dimenzió az építé-
szetből is eltűnik. A gond tehát nem az építészeti kialakítás-
sal, hanem az ember belső tapasztalati világával van. Ah hoz, 
hogy a szellemit a művészetben és az építészetben átélhe-
tővé tegyük, meg kell haladnunk a tudat korlátait és az 
absztrakt gondolkodást. Ez csak úgy érhető el, ha az ember 
mint teremtő két egymással ellentétes irányba fejlődik.(9) 

Az egyik irányban a gondolkodást kell élővé tenni, belső 
képeket kell formálni. Ha az ember építészként nem elég-
szik meg egy elvont térprogrammal, hanem az épület 
majdani hasznosításából kiindulva élettel teli képeket 
képzel el, akkor felismeri, hogy ennek a belső képnek saját 
teremtő ereje van. Saját magától egy meghatározott, rásza-
bott kialakítás felé mozdul el. A feladat tehát nem az, hogy 
külső formákat találjunk, hanem hogy belső képeket 

formáljunk. Ebben a képi világban megérezhető az építé-
szeti feladat még megformálatlan lényege, mely egyfajta 
vezérlő csillagként hatással lehet a tervezési folyamatra.

Ahhoz azonban, hogy a kialakításban átélhetővé váljon 
valami lényegi dolog, tisztában kell lenni a felhasznált 
anyagok és mesterséges eszközök sajátosságaival is, mellyel 
az építés folyamán dolgozunk. Nem arról van szó, hogy 
mélyebben kell a belsejükbe hatolni, sokkal inkább arról, 
hogy jobban beleéljük magunkat a világba, a külső anya-
gokba és az eszközökbe. Ha ez sikerül, észre fogjuk venni, 
milyen mélyről fakadnak sajátos törvényszerűségeik, vagy 
netán még a kialakításukat meghatározó akarat is. Ha ezt 
a kettős utat próbáljuk járni, egyszer csak megfordul a 
világhoz és a saját valónkhoz a normális viszony. Olyan 

belső objektivitás alakul ki bennünk, mellyel normális 
eset  ben csak kifelé rendelkezünk, és olyan érzékenyek le-
szünk a külső világra, amennyire csak befelé szok tunk 
lenni. A művészi alkotás folyamatában így a be lülről átélt 
motívum saját kézből ölt alakot. Ha ez sikerül, valóban 
valami új dolog kerül a tervezési folyamatba, és átélhetővé 
válik a szellemi a művészetben és az építészetben.

Pieter van der Ree építész, az organikus építészet profesz-
szora a bonni Alanus Művészeti és Társadalmi Főiskolán. 
Fontosabb könyvei: Organische Architektur. Der Bauimpuls 
Rudolf Steiners und die organische Architektur im 20. Jahr
hundert (Stuttgart, 2001); Formen schaffen als Ausdruck des 
inneren Lebens (Stuttgart, 2009).

Karl-Dieter Bodack

a 20. század építészetének 
NÉHÁNY SZELLEMI FORRÁSÁRÓL

Bevezető gondolatok

Minden jelentős építészeti  kornak vannak spirituális gyö-
kerei, ami meglepőnek tűnhet, de csak azért, mert a széles 
nyilvánosság csak mostanában kezdett foglalkozni ezzel a 
kérdéssel. 

Az ezotériáról mint a különféle művészeti irányzatok 
alapjáról 1995-ben Okkultizmus és avantgarde címmel ren-
deztek kiállítást, 800 oldalas katalógusa (Veith Loers szerk.: 
Okkultismus und Avantgarde – von Munch bis Mondrian. 
Ostfildern-Ruit, 1995.) kimerítően tárgyalja a témát. Tíz 
évvel később A Bauhaus és az ezotéria című kiállítás vette 
elő ismét a témát, terjedelmes katalógusa átfogó kísérőszö-
vegeket tartalmaz (Christoph Wagner szerk.: Das Bauhaus 
und die Esoterik. Bielefeld, Leipzig, 2005.) A 20. századi 
épí tészet jelentős újítóinak szellemi alapjait széles értelme-
zésben mutatta be a 2002 óta Amszterdamban, Berlinben, 
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Brügge-ben és Tamperében kiállított Organikus építészet 
című kiállítás. (Kísérő kiadvány: Pieter van der Ree: Or ga
nische Architektur. Der Bauimpuls Rudolf Steiners und die 
organische Architektur im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2001.)

A nyugati építészet kezdetének (az ókori Egyiptom 
építményei mellett) a Salamoni Templomot tartjuk, me-
lyet az Ószövetség a Királyok első könyvében ír le. A 
templom szentélye őrizte a frigyládát, hatalmas bejáratára 
Jákin és Boáz oszlopa tekintett, melyek egyfajta jelképként 
Izrael népének vándorlására utaltak. Ezt a kettősséget 
sokféleképpen magyarázzák, biztos, hogy utal a világ alap-
vető polaritásaira: világosság-sötétség, születés-elmúlás, 
jó-rossz. Mindemellett az értelmezésekből gyakran kima-
rad, hogy ez a kettősség a harmadikra, valami lényegesebb-
re utal: a frigyládára, melyet máig tiszteletet ébresztő je-
lenségként kell felfognunk. Az építészetnek ez az ősgesz-
tusa a mai napig sokféleképpen életre kel, gondoljunk akár 
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akkor következnek be, ha a tudat és a belső erő meggyen-
gül. Ha mindez az építészetben is kifejezésre jut, az talán 
tükrözi valamennyire napjaink idő- és tudatállapotát, de 
semmiképpen nem nyit új szellemi dimenziókat, csupán 
annak hanyatlását fejezi ki.

Az érzéki, mint a szellemi kifejeződése a szerves építészetben

A funkcionalizmus statikus és absztrakt világából egész 
másfelé keresi a kiutat a szerves építészet. Az építészeti 
kialakításnál – a funkcionalizmushoz hasonlóan – itt is az 
épület majdani hasznosítása jelenti a kiindulópontot. A 
konstrukció nem egy meghatározott stílust követ, hanem 
magából az építési feladatból nő ki. A funkcionalizmussal 
ellentétben a szerves építészet nem a priori geometrikus 
formanyelvet alkalmaz, hanem megpróbál jól illeszkedő 
kialakítást találni, mely belülről támogatja az épület funk-
cióját, és külsőleg is kifejezésre juttatja azt.

A szerves építészet és a posztmodern együttes sajátos-
sága, hogy mindkettő értéket tulajdonít az építészet képi 
nyelvének. A szerves épületek is legtöbbször erős kifejező-
erővel és formai gazdagsággal rendelkeznek. A posztmo-
dernnel ellentétben azonban az organikus építészet kísér-
letet tesz arra, hogy bensőséges kapcsolatot teremtsen az 
épület lényege és annak külső megjelenése közt. A képnek 
nem puszta dekorációnak kell lennie, hanem az építési 
feladatot kell kifejezésre juttatnia. A kialakításnak értelmes 
nyelvvé kell válnia.

A szerves építészet már jóval a dekonstruktivizmus előtt 
megpróbálta kifejezésre juttatni az építészetben a mozgást. 
A külső dinamika helyett azonban a belső, irányított moz-
gásra helyezte a hangsúlyt, az alkotóelemek szétesésével 
szemben azok belső összjátékát állította középpontba. A 
számítógépes blobokhoz hasonlóan a szerves építészet is 
új tapasztalatokat akart megnyitni, de nem a virtuális, ha-
nem a reális világban. Az organikus építészet nem tagadja 
a gravitációt, nem akarja látszólag feloldani azt, hanem 
konstruktív elemek segítségével átélhetővé próbálja tenni 
azokat az erőket, melyek saját testünkben és az élő termé-
szetben a gravitáció legyőzésére szolgálnak. Valami hason-
ló figyelhető meg az anyaghasználatban is. A különféle 
anyagokat is egyéni sajátosságaik miatt értékelik, és meg-
próbálják megtalálni hozzájuk a jellemző tulajdonságaik-
ból következő kialakítást. Az épület külső megjelenése, az 
anyaghasználathoz és a gravitációhoz kapcsolódó belső 
összefüggések nem egymástól különálló területek, a konst-
rukció egészében egybe kell olvadniuk. Az épület kialakí-
tásában az építési feladat komoly, képszerű kifejezésmódot 
kap. Így például az első Goetheanum kettős kupolájában 

az anyagi és a szellemi világ kölcsönös áttöréséről szóló 
antropozófiai elképzelés tükröződik vissza. A metamorfó-
zis elve alapján az ilyen motívum feloszlik, beépül a kü-
lönböző épületelemekbe. Belső, élő összefüggésrendszer 
jön létre, mely végleges megjelenését az építőanyagok tulaj-
donságaiból kapja meg, a konstruktív erők talaján.

Ha ez sikerül, új ablak nyílik az építészet szellemi di-
menzióira. A szellemi szorosan az építészeti feladathoz 
kapcsolható részét a művészi megjelenítés érzéki jelenség-
gé alakítja. Vagy fordítva: az érzéki úgy jelenik meg, hogy 
azon keresztül egy picit átélhetjük az építési feladat lénye-
gét, a genius locit, a láthatatlan konstruktív erőket és az 
építőanyagok tulajdonságait. A szerves építészet tehát nem 
csak abban különbözik a funkcionalizmustól, hogy a józan 
materializmussal szemben valami túlvilágit akar átélhető-
vé tenni, hanem abban is, hogy megpróbálja meghaladni 
a modernizmus lényegi-érzéki tulajdonságokkal nem ren-
del kező absztraktságát. Az organikus építészet megpróbál-
ja az érzékit és a lényegit is megragadni, egységbe foglalni.

Külső kialakítás és belső iskolázás

Hogyan juthatunk el a kép és a lényeg, a szellemi és az 
anyagi ilyenfajta új egységéhez? Az ilyesmi nem terem csak 
úgy, óhajtásra az ember keze közt. Új belső és külső ké-
pességeket kell fejleszteni hozzá, meg kell haladni a gon-
dolkodás absztraktságát és az érzések szubjektivitását. 
Ahhoz, hogy valaki a szellemit meg tudja jeleníteni, saját 
magának is át kell élnie azt. 

Amíg az emberek rendelkeztek spirituális élményekkel, 
addig magától értetődően illesztették be spirituális világ-
rendjükbe a kultúrát és az építészetet. Ezek pedig újból 
felhívták a figyelmet a szellemi dimenziókra, sőt, új tapasz-
talati területeket nyitottak. Ha a belső élmények meggyen-
gülnek és a világkép megváltozik, ez a dimenzió az építé-
szetből is eltűnik. A gond tehát nem az építészeti kialakítás-
sal, hanem az ember belső tapasztalati világával van. Ah hoz, 
hogy a szellemit a művészetben és az építészetben átélhe-
tővé tegyük, meg kell haladnunk a tudat korlátait és az 
absztrakt gondolkodást. Ez csak úgy érhető el, ha az ember 
mint teremtő két egymással ellentétes irányba fejlődik.(9) 

Az egyik irányban a gondolkodást kell élővé tenni, belső 
képeket kell formálni. Ha az ember építészként nem elég-
szik meg egy elvont térprogrammal, hanem az épület 
majdani hasznosításából kiindulva élettel teli képeket 
képzel el, akkor felismeri, hogy ennek a belső képnek saját 
teremtő ereje van. Saját magától egy meghatározott, rásza-
bott kialakítás felé mozdul el. A feladat tehát nem az, hogy 
külső formákat találjunk, hanem hogy belső képeket 

formáljunk. Ebben a képi világban megérezhető az építé-
szeti feladat még megformálatlan lényege, mely egyfajta 
vezérlő csillagként hatással lehet a tervezési folyamatra.

Ahhoz azonban, hogy a kialakításban átélhetővé váljon 
valami lényegi dolog, tisztában kell lenni a felhasznált 
anyagok és mesterséges eszközök sajátosságaival is, mellyel 
az építés folyamán dolgozunk. Nem arról van szó, hogy 
mélyebben kell a belsejükbe hatolni, sokkal inkább arról, 
hogy jobban beleéljük magunkat a világba, a külső anya-
gokba és az eszközökbe. Ha ez sikerül, észre fogjuk venni, 
milyen mélyről fakadnak sajátos törvényszerűségeik, vagy 
netán még a kialakításukat meghatározó akarat is. Ha ezt 
a kettős utat próbáljuk járni, egyszer csak megfordul a 
világhoz és a saját valónkhoz a normális viszony. Olyan 

belső objektivitás alakul ki bennünk, mellyel normális 
eset  ben csak kifelé rendelkezünk, és olyan érzékenyek le-
szünk a külső világra, amennyire csak befelé szok tunk 
lenni. A művészi alkotás folyamatában így a be lülről átélt 
motívum saját kézből ölt alakot. Ha ez sikerül, valóban 
valami új dolog kerül a tervezési folyamatba, és átélhetővé 
válik a szellemi a művészetben és az építészetben.

Pieter van der Ree építész, az organikus építészet profesz-
szora a bonni Alanus Művészeti és Társadalmi Főiskolán. 
Fontosabb könyvei: Organische Architektur. Der Bauimpuls 
Rudolf Steiners und die organische Architektur im 20. Jahr
hundert (Stuttgart, 2001); Formen schaffen als Ausdruck des 
inneren Lebens (Stuttgart, 2009).

Karl-Dieter Bodack

a 20. század építészetének 
NÉHÁNY SZELLEMI FORRÁSÁRÓL

Bevezető gondolatok

Minden jelentős építészeti  kornak vannak spirituális gyö-
kerei, ami meglepőnek tűnhet, de csak azért, mert a széles 
nyilvánosság csak mostanában kezdett foglalkozni ezzel a 
kérdéssel. 

Az ezotériáról mint a különféle művészeti irányzatok 
alapjáról 1995-ben Okkultizmus és avantgarde címmel ren-
deztek kiállítást, 800 oldalas katalógusa (Veith Loers szerk.: 
Okkultismus und Avantgarde – von Munch bis Mondrian. 
Ostfildern-Ruit, 1995.) kimerítően tárgyalja a témát. Tíz 
évvel később A Bauhaus és az ezotéria című kiállítás vette 
elő ismét a témát, terjedelmes katalógusa átfogó kísérőszö-
vegeket tartalmaz (Christoph Wagner szerk.: Das Bauhaus 
und die Esoterik. Bielefeld, Leipzig, 2005.) A 20. századi 
épí tészet jelentős újítóinak szellemi alapjait széles értelme-
zésben mutatta be a 2002 óta Amszterdamban, Berlinben, 
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Brügge-ben és Tamperében kiállított Organikus építészet 
című kiállítás. (Kísérő kiadvány: Pieter van der Ree: Or ga
nische Architektur. Der Bauimpuls Rudolf Steiners und die 
organische Architektur im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2001.)

A nyugati építészet kezdetének (az ókori Egyiptom 
építményei mellett) a Salamoni Templomot tartjuk, me-
lyet az Ószövetség a Királyok első könyvében ír le. A 
templom szentélye őrizte a frigyládát, hatalmas bejáratára 
Jákin és Boáz oszlopa tekintett, melyek egyfajta jelképként 
Izrael népének vándorlására utaltak. Ezt a kettősséget 
sokféleképpen magyarázzák, biztos, hogy utal a világ alap-
vető polaritásaira: világosság-sötétség, születés-elmúlás, 
jó-rossz. Mindemellett az értelmezésekből gyakran kima-
rad, hogy ez a kettősség a harmadikra, valami lényegesebb-
re utal: a frigyládára, melyet máig tiszteletet ébresztő je-
lenségként kell felfognunk. Az építészetnek ez az ősgesz-
tusa a mai napig sokféleképpen életre kel, gondoljunk akár 


