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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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a szabadkőművesek templomalakításaira, akár a New 
York-i World Trade Center ikertornyaira, melyeket magas-
ságuk, egyértelmű ortogonális kialakításuk és elhelyezésük 
egyaránt a városkép meghatározó elemeivé tett. E kettős-
ség a modern magasház-építészet kedvelt motívuma lett.

1907-ben a müncheni teozófiai világkongresszuson 
Rudolf Steiner is felállította ezt a két oszlopot a pódium 
mellé és közéjük filozófusok: Hegel, Schelling és Fichte 
mellszobrát helyezte el (Karl Lierl, Florian Roder szerk.: 
Anthroposophie wird Kunst. Der Münchener Kongress 1907 
und die Gegenwart. Dürnau, 2008., Pieter van der Ree: 
Formen schaffen als Ausdruck inneren Lebens. Stuttgart, 
2009.), egészen nyilvánvaló, hogy ezeknek a humanisták-
nak a munkásságában látta az általa alapított szellemtudo-
mány alapjait – egy olyan tudományénak, melynek ere-
dete a gondolkodásban rejlik.

A 20. századi építészetet ismétlődő forradalmak és 
áttörések jellemzik, amelyek a 19. század utolsó évtizedeiben 
kezdődtek. A természettudományos felfedezések ebben az 
időszakban a nem anyagszerű jelenségekkel foglalkoztak, 
mint például az elektromágneses hullámok és mezők vagy 
a fény tulajdonságai. Ezeknek a felfedezéseknek messze 
nyúló következményeik lettek, hatásuk az egész filozófiai 
gondolkodást áthatotta. Jean Gebser (1905–1973) ezt az 
áttörést mint tudatváltozást írja le, a perspektivikusból az 
integráló tudat felé, amelynek jellemzője, hogy az embert 
és világeseményeket befolyásoló szellemi hatások inkább 
a kutatás és a megismerés tárgyaivá válnak. (J. Gebser: Ur
 sprung und Gegenwart. 2 kötet. Stuttgart, 1949–1953.)

A tudományok alapvető változásai, a művészetekben 
és a kultúrában bekövetkezett áttörések a 19–20. szá zad 
fordulóján az építészetben is világszerte új irányvonalakhoz 
vezettek. A történeti stílusirányzatoktól az önálló, korsze-
rű szellemi tendenciák felé tartó változást két újító építész 
munkásságán és a legfontosabb iskola fejlődésén keresztül 
mutatom be nagy vonalakban.

Frank Lloyd Wright (1869–1959)

Frank Lloyd Wright unitárius lelkészházban nevelkedett, 
olyan családban, ahol mindenki lekesen zenélt. (Bruce 
Brooks Pfeiffer: Frank Lloyd Wright. Köln, 1991.) Édesany-
ja a német reformpedagógus, Friedrich Wilhelm August 
Fröbel (1782–1852) játékait adta a kezébe, kamaszkorában 
a nagybátyja farmján dolgozott, itt került mélyebb kap-
csolatba a természettel: a nature szót egész életében nagy 
kezdőbetűvel írta. Nagy hatással voltak rá Ralph Waldo 
Emerson (1803–1883) spirituális írásai, aki a szellemet látja 
az egyetlen valóságnak, és az isteni lényeget a természetben 

és az emberi lélekben írja le. Wright Chicagóba, Amerika 
akkori építészeti központjába ment és Louis Henry Sulli-
van (1856–1924) irodájában kezdett dolgozni. Sullivan nagy 
csodálója volt Goethe: A növények alakváltozása című 
művének és számos tanulmányában, építészeti tervében 
igyekezett a növényi formákat az építészetbe átültetni. (Ake 
Fant, Arne Klingborg: Leben in der Architektur unserer Zeit. 
Stuttgart, 1985.)

Wright 26 évesen önállósította magát, magánházakat 
tervezett, amelyekre jellemző a természeti környezettel való 
érzékeny összhang. 1909-ben, 42 évesen egzisztenciális 
válságba került, Európába utazott, hogy ott új impulzu-
sokat keressen. 1924-ben vette feleségül Olgivanna Ivanova 
Hinzenberget (1898–1985), aki Georgij Ivanovics Gurdjieff 
(Gyurdzsjev) (1866–1949) görög-örmény misztikus tanító 
követője volt, az általa alapított spirituális önkifejező tán-
cot később Wright házában is gyakorolták.

Utolsó és talán legjelentősebb munkája a New York-i 
Guggenheim Múzeum. A megbízást Hilla Ribay (1890–
1967) révén kapta, aki Berlinben hallgatta Rudolf Steinert 
és munkásságát egy életen át nagyra tartotta. Ribay hosz-
szú éveken keresztül volt a Salomon Guggenheim alapít-
vány kurátora, az ő nevéhez kötődik a Blauer Reiter csoport 
munkásságát átfogó gyűjtemény megszerzése. Ebben a 
művészeti társaságban kimagasló szerepe volt Vaszilij 
Kandinszkijnak (1866–1944), aki Rudolf Steiner előadá-
sainak hatására szellemi tények és történések konkrét áb-
rázolására törekedett.

Frank Llyod Wright munkái valódi kapcsolatban áll-
nak az adott természeti környezettel, a kulturális és szoci-
ális adottságokkal. Munkássága alatt egyre többet értett 
meg azokból a törvényszerűségekből, melyekkel az élő 
természet alkot. Segítségével a téralkotásaiban kapcsolatot 
teremtett az „élettesthez”, az emberi életfolyamatokhoz, 
melyek az adott terek atmoszférájában hatásosan átélhetők. 
Wright munkáira az „Organic Architecture” kifejezést 
használta, így joggal tekinthető az organikus építészet fo-
galma egyik megalkotójának. Mindkét alkotóműhelye, a 
Taliesin I és II egyszerre volt építésziroda, iskola és életkö-
zösség, melyekbe keresztény-szociális hatásokat épített be. 
A hely a 6. századbeli walesi bárd, Taliesin nevét viseli.

A Guggenheim Múzeum valódi, mélyről jövő kapcso-
latot épít a látogató és a műtárgy között, mikor az átélés 
és a megfigyelés folyamatát a kiállítóterem dinamikus 
spiráljában tárgyiasítja. A térbeli spirál adja az építmény 
kézzelfogható motívumát, metamorfózis segítségével sok 
további elem ebből fejlődik ki, a végeredmény pedig egy 
elevenségével ható organizmus. Éles ellentétben áll tehát 

sok múzeummal, melyek fárasztó monotóniát mutatnak 
vagy túlhangsúlyozzák az építészet szerepét.

A Bauhaus (1919–1933)

A Bauhaus alapítása idején a különféle ezoterikus áramla-
tok kereszteződési pontja volt. Walter Gropius (1883–1969) 
első megnyilatkozásaiban egy céhes műhely megalapításáról 
beszél, kis közösségekről, testvériségről, melyek csendben, ti
toktartással, minden gond nélkül óvnak egy megfejthetetlen 
titkot, és a művészet zászlaját végre újból kivezetik a hétköz
napok piszkából.

Szeretett volna egy kultikus épületet emelni, hét bolt-
ívvel, melyek a hét fő erényt szimbolizálták volna, azúrkék 
üvegboltozattal, rajta arany nap és csillagok. A művészet-
történészek találtak egy hasonló leírást 1616-ból a Frama 
Fraternitas-ban, mely a Christian Rosenkreutz által alapí-
tott rózsakeresztes testvériség működését írja le. (ld. Chris-
toph Wagner említett műve) Gropius elsősorban ezoteri-
kus szellemben dolgozó embereket hívott meg, hiszen ők 
feleltek meg a legjobban a céhes műhelyről szóló elképze-
lésének. A tanárokat egészen különböző szellemi áramlatok 
követőiből válogatta, így a Bauhaus kezdeti időszakában 
egy széles alapokon nyugvó, világra nyitott kulturális 
műhelyt hozott létre. Ez a sokszínűség az alábbi, példaként 
kiemelt személyek listáján is megmutatkozik:

• vaszilij kandinszkijt mélyen megérintette rudolf 
Steiner és az antropozófia,

• Johannes itten (1888–1967) a dr. ottoman zar-
Adusht-Hanish (1844–1936) által alapított Mazdaznan 
gyógyító tanok híve és művelője volt,

• Georg muche (1895–1987) egy, a Mazdaznan tannal 
kapcsolatban álló spirituális katolicizmust képviselt,

• karl peter röhl (1880–1975) az északi mitológiáknak 
szentelte magát, összekötve azokat egy eszkatologikus 
Jézus-felfogással,

• lothar schreyer (1886–1966) a német misztikusok, 
Jakob Böhme (1575–1624) és Eckhard mester (1260–
1328) híve volt, és a kultikus halotti rítusokkal foglal-
kozott,

• a katolikus vallásfilozófus, romano Guardini (1885–
1968) elsősorban az új liturgiára vonatkozó javaslatai-
val jutott szerephez.

Velük és más további tanárokkal együtt a weimari Bauhaus 
egészen 1923-ig az ezoterikus indíttatású tanító és gyakor-
lóterületek széles skáláját vonultatta fel. Ezek impulzusokat 
adtak a művészeteknek, a dizájnnak és az építészetnek, 
amelyek a neoklasszicizmus meghaladásával mély spirituá-
lis kapcsolatokat kínáltak az embereknek.

Ezt a kezdeti fázist azonban teljesen elnyelte a feledés 
homálya. A lényegét tekintve expresszionista, organikus 
konstrukciók az aktuális tanításban, a művészet és dizájn 
világában már nem játszanak szerepet, mert teljesen elfedik 
őket a második Bauhaus-korszak ellentétes tendenciái.

Az 1922–23-ban kezdődött új irányzat ezzel szemben 
ma is sokféle módon jelen van. (Magdalena Droste: Bau
haus 1919–1933. Reform und Avantgarde. Köln, 2006.) Kez-
de ményezője a holland De Stijl mozgalom, név szerint 
Theo van Doesburg (1883–1931) volt. Doesburg 1921-ben 
érkezett Weimarba, és további holland tagok támogatásá-
val a Bauhaus konkurenciájának számító szemináriumokat 
és kurzusokat tartott, majd fokozatosan befolyást szerzett 
Walter Gropius felett. Az első szakasz tanáraival ellentétben 
a „mechanikus esztétikát” és az ellentétek tanát képviselte, 
mely a matematikai és geometriai törvényszerűségekben 
megnyilatkozó szellemi kozmoszt be akarta vonni az em-
beri alkotó folyamatokba. Ennek első lenyomata a Kuri
Manifesztum. A Kuri szó a konstruktív, hasznos, ésszerű és 
nemzetközi (konstruktiv, utilitär, rationell, international) 
szavak kezdőbetűiből álló betűszó. Eszerint a kézművesek 
helyére gépeknek kellene kerülniük, a kevés ellentétes 
formából és színből álló „generálbasszus” szigorú esztéticiz-
must követelt. Ez az impulzus az angol nyelvű kultúrkör-
nek az áthagyományozott keleti bölcsességre építő, klasz-
szikus teozófiáján alapult. Hollandiában ez évtizedeken 
keresztül jelentős hatással volt a művészekre, akik egy kü-
lönleges páholyt alkottak. 

A következő években a Bauhaus első időszakának majd-
nem mindegyik mestere elhagyta az iskolát. 1928-ban, az 
utolsók egyikeként Walter Gropius is. Munkáik első olva-
satban túlhaladott esztétikai-aszkétikus megjelenési formát 
mutatnak, a funkcióbeli megfelelés ennek volt alárendel-
ve. Nem teljesen érthető, hogy az így keletkezett épületek, 
terek, tárgyak terveire miért alkalmazzák a „funk cionaliz-
mus” kifejezést, ha egyszer sok tekintetben nem felelnek 
meg a használatuk során elvárt követelményeknek. A 
derékszög dogmatikus és kizárólagos alkalmazása sok 
esetben még ott is kizárja az ésszerű hasznosítás lehetőségét, 
ahol ezt kifejezetten akarták és figyelembe vették. Szük-
ségszerűnek tűnik, hogy a második vezető, Hannes Meyer 
(1889–1954) elbocsátása után – akit többek közt azért küld-
tek el, mert a tudományos marxizmus felé fordult – az 
irányítást Ludwig Mies van der Rohe vette át.

Mies van der Rohe (1886–1969)

Mies van der Rohe egy kőfaragó fiaként, Aachenben nőtt 
fel, kitanulta a kőműves szakmát, majd 19 évesen Berlinbe 
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a szabadkőművesek templomalakításaira, akár a New 
York-i World Trade Center ikertornyaira, melyeket magas-
ságuk, egyértelmű ortogonális kialakításuk és elhelyezésük 
egyaránt a városkép meghatározó elemeivé tett. E kettős-
ség a modern magasház-építészet kedvelt motívuma lett.

1907-ben a müncheni teozófiai világkongresszuson 
Rudolf Steiner is felállította ezt a két oszlopot a pódium 
mellé és közéjük filozófusok: Hegel, Schelling és Fichte 
mellszobrát helyezte el (Karl Lierl, Florian Roder szerk.: 
Anthroposophie wird Kunst. Der Münchener Kongress 1907 
und die Gegenwart. Dürnau, 2008., Pieter van der Ree: 
Formen schaffen als Ausdruck inneren Lebens. Stuttgart, 
2009.), egészen nyilvánvaló, hogy ezeknek a humanisták-
nak a munkásságában látta az általa alapított szellemtudo-
mány alapjait – egy olyan tudományénak, melynek ere-
dete a gondolkodásban rejlik.

A 20. századi építészetet ismétlődő forradalmak és 
áttörések jellemzik, amelyek a 19. század utolsó évtizedeiben 
kezdődtek. A természettudományos felfedezések ebben az 
időszakban a nem anyagszerű jelenségekkel foglalkoztak, 
mint például az elektromágneses hullámok és mezők vagy 
a fény tulajdonságai. Ezeknek a felfedezéseknek messze 
nyúló következményeik lettek, hatásuk az egész filozófiai 
gondolkodást áthatotta. Jean Gebser (1905–1973) ezt az 
áttörést mint tudatváltozást írja le, a perspektivikusból az 
integráló tudat felé, amelynek jellemzője, hogy az embert 
és világeseményeket befolyásoló szellemi hatások inkább 
a kutatás és a megismerés tárgyaivá válnak. (J. Gebser: Ur
 sprung und Gegenwart. 2 kötet. Stuttgart, 1949–1953.)

A tudományok alapvető változásai, a művészetekben 
és a kultúrában bekövetkezett áttörések a 19–20. szá zad 
fordulóján az építészetben is világszerte új irányvonalakhoz 
vezettek. A történeti stílusirányzatoktól az önálló, korsze-
rű szellemi tendenciák felé tartó változást két újító építész 
munkásságán és a legfontosabb iskola fejlődésén keresztül 
mutatom be nagy vonalakban.

Frank Lloyd Wright (1869–1959)

Frank Lloyd Wright unitárius lelkészházban nevelkedett, 
olyan családban, ahol mindenki lekesen zenélt. (Bruce 
Brooks Pfeiffer: Frank Lloyd Wright. Köln, 1991.) Édesany-
ja a német reformpedagógus, Friedrich Wilhelm August 
Fröbel (1782–1852) játékait adta a kezébe, kamaszkorában 
a nagybátyja farmján dolgozott, itt került mélyebb kap-
csolatba a természettel: a nature szót egész életében nagy 
kezdőbetűvel írta. Nagy hatással voltak rá Ralph Waldo 
Emerson (1803–1883) spirituális írásai, aki a szellemet látja 
az egyetlen valóságnak, és az isteni lényeget a természetben 

és az emberi lélekben írja le. Wright Chicagóba, Amerika 
akkori építészeti központjába ment és Louis Henry Sulli-
van (1856–1924) irodájában kezdett dolgozni. Sullivan nagy 
csodálója volt Goethe: A növények alakváltozása című 
művének és számos tanulmányában, építészeti tervében 
igyekezett a növényi formákat az építészetbe átültetni. (Ake 
Fant, Arne Klingborg: Leben in der Architektur unserer Zeit. 
Stuttgart, 1985.)

Wright 26 évesen önállósította magát, magánházakat 
tervezett, amelyekre jellemző a természeti környezettel való 
érzékeny összhang. 1909-ben, 42 évesen egzisztenciális 
válságba került, Európába utazott, hogy ott új impulzu-
sokat keressen. 1924-ben vette feleségül Olgivanna Ivanova 
Hinzenberget (1898–1985), aki Georgij Ivanovics Gurdjieff 
(Gyurdzsjev) (1866–1949) görög-örmény misztikus tanító 
követője volt, az általa alapított spirituális önkifejező tán-
cot később Wright házában is gyakorolták.

Utolsó és talán legjelentősebb munkája a New York-i 
Guggenheim Múzeum. A megbízást Hilla Ribay (1890–
1967) révén kapta, aki Berlinben hallgatta Rudolf Steinert 
és munkásságát egy életen át nagyra tartotta. Ribay hosz-
szú éveken keresztül volt a Salomon Guggenheim alapít-
vány kurátora, az ő nevéhez kötődik a Blauer Reiter csoport 
munkásságát átfogó gyűjtemény megszerzése. Ebben a 
művészeti társaságban kimagasló szerepe volt Vaszilij 
Kandinszkijnak (1866–1944), aki Rudolf Steiner előadá-
sainak hatására szellemi tények és történések konkrét áb-
rázolására törekedett.

Frank Llyod Wright munkái valódi kapcsolatban áll-
nak az adott természeti környezettel, a kulturális és szoci-
ális adottságokkal. Munkássága alatt egyre többet értett 
meg azokból a törvényszerűségekből, melyekkel az élő 
természet alkot. Segítségével a téralkotásaiban kapcsolatot 
teremtett az „élettesthez”, az emberi életfolyamatokhoz, 
melyek az adott terek atmoszférájában hatásosan átélhetők. 
Wright munkáira az „Organic Architecture” kifejezést 
használta, így joggal tekinthető az organikus építészet fo-
galma egyik megalkotójának. Mindkét alkotóműhelye, a 
Taliesin I és II egyszerre volt építésziroda, iskola és életkö-
zösség, melyekbe keresztény-szociális hatásokat épített be. 
A hely a 6. századbeli walesi bárd, Taliesin nevét viseli.

A Guggenheim Múzeum valódi, mélyről jövő kapcso-
latot épít a látogató és a műtárgy között, mikor az átélés 
és a megfigyelés folyamatát a kiállítóterem dinamikus 
spiráljában tárgyiasítja. A térbeli spirál adja az építmény 
kézzelfogható motívumát, metamorfózis segítségével sok 
további elem ebből fejlődik ki, a végeredmény pedig egy 
elevenségével ható organizmus. Éles ellentétben áll tehát 

sok múzeummal, melyek fárasztó monotóniát mutatnak 
vagy túlhangsúlyozzák az építészet szerepét.

A Bauhaus (1919–1933)

A Bauhaus alapítása idején a különféle ezoterikus áramla-
tok kereszteződési pontja volt. Walter Gropius (1883–1969) 
első megnyilatkozásaiban egy céhes műhely megalapításáról 
beszél, kis közösségekről, testvériségről, melyek csendben, ti
toktartással, minden gond nélkül óvnak egy megfejthetetlen 
titkot, és a művészet zászlaját végre újból kivezetik a hétköz
napok piszkából.

Szeretett volna egy kultikus épületet emelni, hét bolt-
ívvel, melyek a hét fő erényt szimbolizálták volna, azúrkék 
üvegboltozattal, rajta arany nap és csillagok. A művészet-
történészek találtak egy hasonló leírást 1616-ból a Frama 
Fraternitas-ban, mely a Christian Rosenkreutz által alapí-
tott rózsakeresztes testvériség működését írja le. (ld. Chris-
toph Wagner említett műve) Gropius elsősorban ezoteri-
kus szellemben dolgozó embereket hívott meg, hiszen ők 
feleltek meg a legjobban a céhes műhelyről szóló elképze-
lésének. A tanárokat egészen különböző szellemi áramlatok 
követőiből válogatta, így a Bauhaus kezdeti időszakában 
egy széles alapokon nyugvó, világra nyitott kulturális 
műhelyt hozott létre. Ez a sokszínűség az alábbi, példaként 
kiemelt személyek listáján is megmutatkozik:

• vaszilij kandinszkijt mélyen megérintette rudolf 
Steiner és az antropozófia,

• Johannes itten (1888–1967) a dr. ottoman zar-
Adusht-Hanish (1844–1936) által alapított Mazdaznan 
gyógyító tanok híve és művelője volt,

• Georg muche (1895–1987) egy, a Mazdaznan tannal 
kapcsolatban álló spirituális katolicizmust képviselt,

• karl peter röhl (1880–1975) az északi mitológiáknak 
szentelte magát, összekötve azokat egy eszkatologikus 
Jézus-felfogással,

• lothar schreyer (1886–1966) a német misztikusok, 
Jakob Böhme (1575–1624) és Eckhard mester (1260–
1328) híve volt, és a kultikus halotti rítusokkal foglal-
kozott,

• a katolikus vallásfilozófus, romano Guardini (1885–
1968) elsősorban az új liturgiára vonatkozó javaslatai-
val jutott szerephez.

Velük és más további tanárokkal együtt a weimari Bauhaus 
egészen 1923-ig az ezoterikus indíttatású tanító és gyakor-
lóterületek széles skáláját vonultatta fel. Ezek impulzusokat 
adtak a művészeteknek, a dizájnnak és az építészetnek, 
amelyek a neoklasszicizmus meghaladásával mély spirituá-
lis kapcsolatokat kínáltak az embereknek.

Ezt a kezdeti fázist azonban teljesen elnyelte a feledés 
homálya. A lényegét tekintve expresszionista, organikus 
konstrukciók az aktuális tanításban, a művészet és dizájn 
világában már nem játszanak szerepet, mert teljesen elfedik 
őket a második Bauhaus-korszak ellentétes tendenciái.

Az 1922–23-ban kezdődött új irányzat ezzel szemben 
ma is sokféle módon jelen van. (Magdalena Droste: Bau
haus 1919–1933. Reform und Avantgarde. Köln, 2006.) Kez-
de ményezője a holland De Stijl mozgalom, név szerint 
Theo van Doesburg (1883–1931) volt. Doesburg 1921-ben 
érkezett Weimarba, és további holland tagok támogatásá-
val a Bauhaus konkurenciájának számító szemináriumokat 
és kurzusokat tartott, majd fokozatosan befolyást szerzett 
Walter Gropius felett. Az első szakasz tanáraival ellentétben 
a „mechanikus esztétikát” és az ellentétek tanát képviselte, 
mely a matematikai és geometriai törvényszerűségekben 
megnyilatkozó szellemi kozmoszt be akarta vonni az em-
beri alkotó folyamatokba. Ennek első lenyomata a Kuri
Manifesztum. A Kuri szó a konstruktív, hasznos, ésszerű és 
nemzetközi (konstruktiv, utilitär, rationell, international) 
szavak kezdőbetűiből álló betűszó. Eszerint a kézművesek 
helyére gépeknek kellene kerülniük, a kevés ellentétes 
formából és színből álló „generálbasszus” szigorú esztéticiz-
must követelt. Ez az impulzus az angol nyelvű kultúrkör-
nek az áthagyományozott keleti bölcsességre építő, klasz-
szikus teozófiáján alapult. Hollandiában ez évtizedeken 
keresztül jelentős hatással volt a művészekre, akik egy kü-
lönleges páholyt alkottak. 

A következő években a Bauhaus első időszakának majd-
nem mindegyik mestere elhagyta az iskolát. 1928-ban, az 
utolsók egyikeként Walter Gropius is. Munkáik első olva-
satban túlhaladott esztétikai-aszkétikus megjelenési formát 
mutatnak, a funkcióbeli megfelelés ennek volt alárendel-
ve. Nem teljesen érthető, hogy az így keletkezett épületek, 
terek, tárgyak terveire miért alkalmazzák a „funk cionaliz-
mus” kifejezést, ha egyszer sok tekintetben nem felelnek 
meg a használatuk során elvárt követelményeknek. A 
derékszög dogmatikus és kizárólagos alkalmazása sok 
esetben még ott is kizárja az ésszerű hasznosítás lehetőségét, 
ahol ezt kifejezetten akarták és figyelembe vették. Szük-
ségszerűnek tűnik, hogy a második vezető, Hannes Meyer 
(1889–1954) elbocsátása után – akit többek közt azért küld-
tek el, mert a tudományos marxizmus felé fordult – az 
irányítást Ludwig Mies van der Rohe vette át.

Mies van der Rohe (1886–1969)

Mies van der Rohe egy kőfaragó fiaként, Aachenben nőtt 
fel, kitanulta a kőműves szakmát, majd 19 évesen Berlinbe 
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ment (Claire Zimmermann: Mies van der Rohe. Köln, 
2006). Miközben építészirodában rajzolóként dolgozott, 
az iparművészeti iskolában, illetve a képzőművészeti főis-
kolán tanult. Első megbízása a Nietzsche-rajongó filozófia-
professzor, Alois Riehl (1844–1924) házának megtervezése 
volt. A munka során került kapcsolatba korának megha-
tározó gondolkodóival, Eduard Sprangerrel (1882–1963) 
és Heinrich Wölfflinnel (1864–1945). 1908-tól Peter Behrens 
(1868–1940) elismert építészirodájában dolgozott, tőle hal-
lott Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) munkáiról. 1920-
ig önállóan vagy társtervezőként jegyzett munkái expresz-
szív, de érzékeny kifejezésmódot mutatnak, egy Bismarck-
emlékmű tervén a monumentalitás vonásai is feltűnnek.

A húszas évek elején keletkeztek organikus alaprajzi 
kiképzésű magasház-vázlatai, és csak 1923-tól mutatkozik 
tervein a radikális-ortogonális irányultság. A keresés és 
kísérletezés ezen életszakaszában talált rá a katolikus val-
lásfilozófus, Romano Guardini műveire. Ez adta meg a 
szel lemi alapot az úgynevezett kontrasztokkal – ellenté-
tekkel, polaritásokkal – történő tervezéshez, mely építé-
szeti munkásságát úttörővé, iránymutatóvá tette.

Guardini ellentétfilozófiája a bibliai teremtéstörténet-
ből indul ki, de szemben áll vele annyiban, hogy mindig 
akkor jön létre valami új, amikor polaritás áll fenn. Ez a 
felfogás áthatja az építészkarok akadémikus felfogását: a 
ter vezési folyamat során a formák és a színek kínálatából 
polaritások gyanánt (a filozófia ezeket egymást feltételező 
ellentétekként kezeli) kontrasztokat  használnak: vízszintes-
függőleges, vonal-felület, világos-sötét, szűk-tág, színes-szín-
telen, illetve a különféle anyagok és felületek ellentéteit. 
Ehhez társulnak még a színtörvényből eredő kontrasztok.

Az 1929-es Barcelonai Világkiállítás Mies tervezte né-
met pavilonjában teljességgel megvalósul és megfelelő fi-
gyelmet kap ez a filozófiai-vallási irányvonal. Mies műkö-
dése a Bauhaus utolsó időszakában együtt járt szellemi 
ösztönző erőinek kiterjesztésével és nyilvánvalóan összekap-
csolja a Bauhaust a de Stijl mozgalommal, annak ellenére, 
hogy más szellemi forrásból táplálkoznak. Konstrukciói 
azért hatnak olyan erősen, mert szinte feltétel nélkül meg-
valósítják és leképezik belső meg győződését.

Utolsó munkája, a Neue Nationalgalerie Berlinben 
kézzelfoghatóvá teszi mindezt. A kevés, filigrán alátámasz-
tással hordozott, szokatlanul széles tető ötlete már jóval a 
múzeumépület tervezése előtt foglalkoztatta, és azt számos 
munkájában próbálta megvalósítani. Berlinben sikerült, 
annak árán, hogy az épület néhány kurátor véleménye 
sze rint csak nehezen tölti be a galéria szerepét. A falak nél-
küli hatalmas tér és a kizárólag oldalról beáramló termé-

szetes fény a kiállítóhely funkciónak kifejezetten rosszat 
tesz. Az azonos elemekből álló kazettás tetőszerkezet sta-
tikai ostobaság, mivel az azonos külsejű kazettáknak egy-
mástól teljesen eltérő terhet kell hordozniuk: ez a kialakí-
tás éppen ezért gigantikus anyagfelhasználást és hatalmas 
költségeket igényelt. Építésének idején 25 millió német 
már kába került, míg a Hans Schauron (1893–1972) tervei 
alapján majdnem ugyanakkor épített, sokkal összetettebb 
és nagyobb Filharmónia csak 17,5 millió márkába. A Mies 
van der Rohe tervezte épület sok szempontból funkcióel-
lenesnek tekinthető: sokak számára óriási inspirációt je-
lenthet, mint hatásos méretekkel és karakterisztikus ön-
ábrázolással ámulatba ejtő geometrikus konstrukció – a 
képzőművészeti alkotásokat bemutató galéria funkciójának 
azonban csak másodsorban felel meg.

Összehasonlító szemlélet

A 20. századi építészet itt bemutatott ösztönzőiben – me-
lyek messze nem tükrözik vissza az építészeti fejlődés teljes 
spektrumát – két ezekből következő áramlat fedezhető fel. 
Az eltérő szellemi alapok és a teljesen különböző célkitű-
zések miatt szembenállnak egymással, és röviden összefog-
lalva a következő megállapításokkal jellemezhetők:

Az organikus áramlat lényeges esztétikai megtestesülé-
seit a környezetből, az adottságokból, az anyagokból és a 
használó igényeivel való közvetlen kapcsolatból nyeri.

Az esztétikai áramlat szellemi alapstruktúrákból, első-
sorban a geometria és a polaritás szabályainak kínálatából 
alakítja ki konstrukcióit és az esztétikának rendeli alá a 
környezet, a használó és a funkciónak való megfelelés 
szempontjait.

A Bauhaus első időszakát ilyen szempontból integ-
ratívnak tekinthetjük, hiszen ekkor még mindkét áramlat 
fellelhető benne, és Walter Gropius vezetése alatt szimbi-
otikusan hatnak egymásra. Mindkét impulzus szellemi 
eredetű. Az organikus irányzat az ember iránti empátiára, 
a környezet és természet tiszteletére épít: a lényeget keresi, 
a materiális adottságok a spirituális áttörés által művészet-
té változnak, ennek megfelelően nagy szerep jut a meta-
morfózist magába foglaló formálásnak. Az esztétikai irány-
zat célja, hogy szellemi törvényszerűségeket kényszerítsen 
az anyagi dolgokra. Meghatározói a geometrikus struktú-
rák: ezáltal olyan építmények keletkeznek, melyek abszt-
raktnak és a valóságtól elemelkedettnek tűnnek, a termé-
szettel ellentétesnek, extrém esetekben emberellenesnek 
éljük meg őket. Mindezek mellett meglepő lehet, hogy:

Az organikus áramlat megalapítása a német nyelvterüle-
ten elsősorban Rudolf Steiner, a német Teozófiai Társaság 

ideiglenes főtitkára nevéhez kötődik, de megvalósítása csak 
1912-től az Antropozófiai Társaság keretei közt sikerült.

Az esztétikai áramlatot Közép-Európában a teozófusok 
világtársasága által képviselt, keleti forrásokból táplálkozó 
teozófia és Guardini katolikus-filozofikus ösztönzése indí-
totta el. A teozófiával mint forrással kapcsolatban fontos 
tudni, hogy Rudolf Steiner művészetfelfogása még főtit-
kársága alatt is élesen szembeállt a teozófiai világtársaság 
képviselőinek felfogásával. Már 1888-ban azt a vélekedést 
osztotta, hogy a művésznek ott kell folytatnia a teremtést, 
ahol azt számára a világszellem átengedte: a művészet a 
természeti folyamatok szabad folytatása. (Rudolf Steiner: 
Goethe als Vater einer neuen Ästhetik, előadás Bécsben 1888-
ban, in: Rudolf Steiner: Kunst und Kunsterkenntnis: Grund
lagen einer neuen Ästhetik. Dornach, 1985.) Ez a Teozófiai 
Társaság müncheni kongresszusán nyilvánvalóvá vált. Az 
organikus szempont az akadémikus építészképzésben 
évtizedek óta nem játszik szerepet – minden ismert épí-
tésziskola magától értetődő módon kizárólag az esztétikai 
ösztönzés alapján dolgozik. A lakóépületektől kezdve az 
irodakomplexumokig és a gyárakig ez határozza meg az 
épített környezetet – a valóság azonban csak halvány ár-
nyéka szellemi impulzusának. Az organikus épületek ritkák 
és általában magányosan állnak, tervezőik autodidaktaként 
képezték magukat, néhány épület kísérleti jelleget mutat. 
Némi nemzetközi ismertséget és elismertséget az iskola-
épületeik szereztek, főképp a Waldorf-iskoláké, mivel azok 
ösztönzőleg hatnak a pedagógiai munkára, kedvező szociá-
lis atmoszférát teremtenek és a gyerekek, a tanárok és a 
szülők is értékelik őket. (pl. 44 Jahre Schulbau im Zeichen 
des spirituellen Funktionalismus, Zeitschrift Mensch+Ar-
chitektur, 61/62. és 63. füzet, 2008. vagy Christian Rittel-
meyer: Schulbauten positiv gestalten. Gütersloh, 1994. vagy 
Peter Blundell Jones: Peter Hübner – Bauen als ein sozialer 

Prozess. Stuttgart, 2007.) Az építészképzéssel ellentétben a 
formatervező iskolák és irodák sok területen organikus 
eszközökkel dolgoznak: legjobb példa erre a jármű- és 
autótervezés (Karl-Dieter Bodack: Organische Gestaltung 

– Soziale Gestaltung, in: Mensch+Architektur 46/47 füzet 
(2004), ahol a legmesszebbmenőkig metamorfózissal élnek. 
Kubista-minimalista kialakítással, más szóval esztétikai 
szemponttal egyedül az úgynevezett formatervezett búto-
rok viszonylag kis szegmensében találkozhatunk. Az el-
lentmondás oka az a tény lehet, hogy a professzionális 
for matervezők ki vannak he gyezve a felhasználók igényei-
re, munkáikat a kulturális-szociális környezet átfogó piac-
kutatásaira alapozzák és terveik minőségét a felhasználói 
elfogadáson mérik le.

Ezzel szemben az építészkarok képviselői egyfajta 
misszionáriusi szerepben tetszelegnek, kultúrateremtő 
feladatuknak érzik, hogy esztétikát vigyenek a világba. 
Mind ezt a kontrasztok széles körű alkalmazásával és a mi-
nimalista-geometrikus törvények megtestesítésével érik el. 

„Missziójuknak” megfelelően mindezt sokszor dogmatikus 
módon hajtják végre. Belenyugszanak a felhasználók el-
lenállásába (akik szándékaikat absztraktnak, brutálisnak, 
akár emberellenesnek, de minden esetben csúnyának élik 
meg) és támogatják a múzeumokat, az újságírókat és a mé-
diát a „missziójukat” illető meggyőző tevékenységükben. 

Az építészeti kultúra továbbvitele és a kedvezőbb szo-
ciális hatással rendelkező környezet kialakítása érdekében 
elérkezettnek látszik az idő a kölcsönös megértés alapjául 
szolgáló párbeszédre. A kiindulópont, hogy elismerjük: 
mindkét, ellentétesnek látszó alkotói felfogás spirituális 
alapokon nyugszik, mindkettő erkölcsi-etikai célokat kö-
vet és biztosan mindkettőnek megvan a maga létjogosult-
sága. Talán akkor a közeljövőben még szimbiózist is sike-
rül kialakítani.

Paul-Gerhard Reeh

A SZUBSZTANCIÁK ÁTSZELLEMÍTÉSE

Mit értünk szellemen és mit szubsztancián? Tudatunk e 
kérdéseket tekintve rendkívül gyorsan változik. Hans-Peter 
Dürr kvantumfizikusra utalok, aki sokáig a müncheni 
Max Planck Intézet vezetője volt. Mit csinál egy kvantum-
fizikus? Tanulmányozza az atom legkisebb részecskéit, a 
kvantumokat vagy kvar kokat és a viselkedésük alapján 

meglepő megfigyelése ket tesz. Például ha egy kvark elmoz-
dul a térben, a környezeté ben lévő többi kvark olyan moz-
gást végez, ami alapján azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az egyes részecskék kom munikálnak egymással. A 
jelenség egy seregélyraj viselkedéséhez hasonlít. Tudvalevő, 
hogy ezek a madarak végzik a legösszetettebb repülő moz-
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ment (Claire Zimmermann: Mies van der Rohe. Köln, 
2006). Miközben építészirodában rajzolóként dolgozott, 
az iparművészeti iskolában, illetve a képzőművészeti főis-
kolán tanult. Első megbízása a Nietzsche-rajongó filozófia-
professzor, Alois Riehl (1844–1924) házának megtervezése 
volt. A munka során került kapcsolatba korának megha-
tározó gondolkodóival, Eduard Sprangerrel (1882–1963) 
és Heinrich Wölfflinnel (1864–1945). 1908-tól Peter Behrens 
(1868–1940) elismert építészirodájában dolgozott, tőle hal-
lott Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) munkáiról. 1920-
ig önállóan vagy társtervezőként jegyzett munkái expresz-
szív, de érzékeny kifejezésmódot mutatnak, egy Bismarck-
emlékmű tervén a monumentalitás vonásai is feltűnnek.

A húszas évek elején keletkeztek organikus alaprajzi 
kiképzésű magasház-vázlatai, és csak 1923-tól mutatkozik 
tervein a radikális-ortogonális irányultság. A keresés és 
kísérletezés ezen életszakaszában talált rá a katolikus val-
lásfilozófus, Romano Guardini műveire. Ez adta meg a 
szel lemi alapot az úgynevezett kontrasztokkal – ellenté-
tekkel, polaritásokkal – történő tervezéshez, mely építé-
szeti munkásságát úttörővé, iránymutatóvá tette.

Guardini ellentétfilozófiája a bibliai teremtéstörténet-
ből indul ki, de szemben áll vele annyiban, hogy mindig 
akkor jön létre valami új, amikor polaritás áll fenn. Ez a 
felfogás áthatja az építészkarok akadémikus felfogását: a 
ter vezési folyamat során a formák és a színek kínálatából 
polaritások gyanánt (a filozófia ezeket egymást feltételező 
ellentétekként kezeli) kontrasztokat  használnak: vízszintes-
függőleges, vonal-felület, világos-sötét, szűk-tág, színes-szín-
telen, illetve a különféle anyagok és felületek ellentéteit. 
Ehhez társulnak még a színtörvényből eredő kontrasztok.

Az 1929-es Barcelonai Világkiállítás Mies tervezte né-
met pavilonjában teljességgel megvalósul és megfelelő fi-
gyelmet kap ez a filozófiai-vallási irányvonal. Mies műkö-
dése a Bauhaus utolsó időszakában együtt járt szellemi 
ösztönző erőinek kiterjesztésével és nyilvánvalóan összekap-
csolja a Bauhaust a de Stijl mozgalommal, annak ellenére, 
hogy más szellemi forrásból táplálkoznak. Konstrukciói 
azért hatnak olyan erősen, mert szinte feltétel nélkül meg-
valósítják és leképezik belső meg győződését.

Utolsó munkája, a Neue Nationalgalerie Berlinben 
kézzelfoghatóvá teszi mindezt. A kevés, filigrán alátámasz-
tással hordozott, szokatlanul széles tető ötlete már jóval a 
múzeumépület tervezése előtt foglalkoztatta, és azt számos 
munkájában próbálta megvalósítani. Berlinben sikerült, 
annak árán, hogy az épület néhány kurátor véleménye 
sze rint csak nehezen tölti be a galéria szerepét. A falak nél-
küli hatalmas tér és a kizárólag oldalról beáramló termé-

szetes fény a kiállítóhely funkciónak kifejezetten rosszat 
tesz. Az azonos elemekből álló kazettás tetőszerkezet sta-
tikai ostobaság, mivel az azonos külsejű kazettáknak egy-
mástól teljesen eltérő terhet kell hordozniuk: ez a kialakí-
tás éppen ezért gigantikus anyagfelhasználást és hatalmas 
költségeket igényelt. Építésének idején 25 millió német 
már kába került, míg a Hans Schauron (1893–1972) tervei 
alapján majdnem ugyanakkor épített, sokkal összetettebb 
és nagyobb Filharmónia csak 17,5 millió márkába. A Mies 
van der Rohe tervezte épület sok szempontból funkcióel-
lenesnek tekinthető: sokak számára óriási inspirációt je-
lenthet, mint hatásos méretekkel és karakterisztikus ön-
ábrázolással ámulatba ejtő geometrikus konstrukció – a 
képzőművészeti alkotásokat bemutató galéria funkciójának 
azonban csak másodsorban felel meg.

Összehasonlító szemlélet

A 20. századi építészet itt bemutatott ösztönzőiben – me-
lyek messze nem tükrözik vissza az építészeti fejlődés teljes 
spektrumát – két ezekből következő áramlat fedezhető fel. 
Az eltérő szellemi alapok és a teljesen különböző célkitű-
zések miatt szembenállnak egymással, és röviden összefog-
lalva a következő megállapításokkal jellemezhetők:

Az organikus áramlat lényeges esztétikai megtestesülé-
seit a környezetből, az adottságokból, az anyagokból és a 
használó igényeivel való közvetlen kapcsolatból nyeri.

Az esztétikai áramlat szellemi alapstruktúrákból, első-
sorban a geometria és a polaritás szabályainak kínálatából 
alakítja ki konstrukcióit és az esztétikának rendeli alá a 
környezet, a használó és a funkciónak való megfelelés 
szempontjait.

A Bauhaus első időszakát ilyen szempontból integ-
ratívnak tekinthetjük, hiszen ekkor még mindkét áramlat 
fellelhető benne, és Walter Gropius vezetése alatt szimbi-
otikusan hatnak egymásra. Mindkét impulzus szellemi 
eredetű. Az organikus irányzat az ember iránti empátiára, 
a környezet és természet tiszteletére épít: a lényeget keresi, 
a materiális adottságok a spirituális áttörés által művészet-
té változnak, ennek megfelelően nagy szerep jut a meta-
morfózist magába foglaló formálásnak. Az esztétikai irány-
zat célja, hogy szellemi törvényszerűségeket kényszerítsen 
az anyagi dolgokra. Meghatározói a geometrikus struktú-
rák: ezáltal olyan építmények keletkeznek, melyek abszt-
raktnak és a valóságtól elemelkedettnek tűnnek, a termé-
szettel ellentétesnek, extrém esetekben emberellenesnek 
éljük meg őket. Mindezek mellett meglepő lehet, hogy:

Az organikus áramlat megalapítása a német nyelvterüle-
ten elsősorban Rudolf Steiner, a német Teozófiai Társaság 

ideiglenes főtitkára nevéhez kötődik, de megvalósítása csak 
1912-től az Antropozófiai Társaság keretei közt sikerült.

Az esztétikai áramlatot Közép-Európában a teozófusok 
világtársasága által képviselt, keleti forrásokból táplálkozó 
teozófia és Guardini katolikus-filozofikus ösztönzése indí-
totta el. A teozófiával mint forrással kapcsolatban fontos 
tudni, hogy Rudolf Steiner művészetfelfogása még főtit-
kársága alatt is élesen szembeállt a teozófiai világtársaság 
képviselőinek felfogásával. Már 1888-ban azt a vélekedést 
osztotta, hogy a művésznek ott kell folytatnia a teremtést, 
ahol azt számára a világszellem átengedte: a művészet a 
természeti folyamatok szabad folytatása. (Rudolf Steiner: 
Goethe als Vater einer neuen Ästhetik, előadás Bécsben 1888-
ban, in: Rudolf Steiner: Kunst und Kunsterkenntnis: Grund
lagen einer neuen Ästhetik. Dornach, 1985.) Ez a Teozófiai 
Társaság müncheni kongresszusán nyilvánvalóvá vált. Az 
organikus szempont az akadémikus építészképzésben 
évtizedek óta nem játszik szerepet – minden ismert épí-
tésziskola magától értetődő módon kizárólag az esztétikai 
ösztönzés alapján dolgozik. A lakóépületektől kezdve az 
irodakomplexumokig és a gyárakig ez határozza meg az 
épített környezetet – a valóság azonban csak halvány ár-
nyéka szellemi impulzusának. Az organikus épületek ritkák 
és általában magányosan állnak, tervezőik autodidaktaként 
képezték magukat, néhány épület kísérleti jelleget mutat. 
Némi nemzetközi ismertséget és elismertséget az iskola-
épületeik szereztek, főképp a Waldorf-iskoláké, mivel azok 
ösztönzőleg hatnak a pedagógiai munkára, kedvező szociá-
lis atmoszférát teremtenek és a gyerekek, a tanárok és a 
szülők is értékelik őket. (pl. 44 Jahre Schulbau im Zeichen 
des spirituellen Funktionalismus, Zeitschrift Mensch+Ar-
chitektur, 61/62. és 63. füzet, 2008. vagy Christian Rittel-
meyer: Schulbauten positiv gestalten. Gütersloh, 1994. vagy 
Peter Blundell Jones: Peter Hübner – Bauen als ein sozialer 

Prozess. Stuttgart, 2007.) Az építészképzéssel ellentétben a 
formatervező iskolák és irodák sok területen organikus 
eszközökkel dolgoznak: legjobb példa erre a jármű- és 
autótervezés (Karl-Dieter Bodack: Organische Gestaltung 

– Soziale Gestaltung, in: Mensch+Architektur 46/47 füzet 
(2004), ahol a legmesszebbmenőkig metamorfózissal élnek. 
Kubista-minimalista kialakítással, más szóval esztétikai 
szemponttal egyedül az úgynevezett formatervezett búto-
rok viszonylag kis szegmensében találkozhatunk. Az el-
lentmondás oka az a tény lehet, hogy a professzionális 
for matervezők ki vannak he gyezve a felhasználók igényei-
re, munkáikat a kulturális-szociális környezet átfogó piac-
kutatásaira alapozzák és terveik minőségét a felhasználói 
elfogadáson mérik le.

Ezzel szemben az építészkarok képviselői egyfajta 
misszionáriusi szerepben tetszelegnek, kultúrateremtő 
feladatuknak érzik, hogy esztétikát vigyenek a világba. 
Mind ezt a kontrasztok széles körű alkalmazásával és a mi-
nimalista-geometrikus törvények megtestesítésével érik el. 

„Missziójuknak” megfelelően mindezt sokszor dogmatikus 
módon hajtják végre. Belenyugszanak a felhasználók el-
lenállásába (akik szándékaikat absztraktnak, brutálisnak, 
akár emberellenesnek, de minden esetben csúnyának élik 
meg) és támogatják a múzeumokat, az újságírókat és a mé-
diát a „missziójukat” illető meggyőző tevékenységükben. 

Az építészeti kultúra továbbvitele és a kedvezőbb szo-
ciális hatással rendelkező környezet kialakítása érdekében 
elérkezettnek látszik az idő a kölcsönös megértés alapjául 
szolgáló párbeszédre. A kiindulópont, hogy elismerjük: 
mindkét, ellentétesnek látszó alkotói felfogás spirituális 
alapokon nyugszik, mindkettő erkölcsi-etikai célokat kö-
vet és biztosan mindkettőnek megvan a maga létjogosult-
sága. Talán akkor a közeljövőben még szimbiózist is sike-
rül kialakítani.

Paul-Gerhard Reeh

A SZUBSZTANCIÁK ÁTSZELLEMÍTÉSE

Mit értünk szellemen és mit szubsztancián? Tudatunk e 
kérdéseket tekintve rendkívül gyorsan változik. Hans-Peter 
Dürr kvantumfizikusra utalok, aki sokáig a müncheni 
Max Planck Intézet vezetője volt. Mit csinál egy kvantum-
fizikus? Tanulmányozza az atom legkisebb részecskéit, a 
kvantumokat vagy kvar kokat és a viselkedésük alapján 

meglepő megfigyelése ket tesz. Például ha egy kvark elmoz-
dul a térben, a környezeté ben lévő többi kvark olyan moz-
gást végez, ami alapján azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az egyes részecskék kom munikálnak egymással. A 
jelenség egy seregélyraj viselkedéséhez hasonlít. Tudvalevő, 
hogy ezek a madarak végzik a legösszetettebb repülő moz-


