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Baranyai Katalin*

SzemelvényeK a Két háBorú Közti 
építéSzeti irodalomBól

Bevezetés 

Közhelynek számít, hogy a múlt megismerésének 
közvetlen haszna is lehet a jelenre nézve. annak 
az építészeti vagy építészetről szóló publicisztiká-
nak és vitasorozatnak, amely a két világháború 
között zajlott a honi sajtóban a magyar építészet 
nemzeti jellegéről, annak újféle szerepéről és fő-
ként a népi építés hagyományainak beemelhe tő
ségéről, ma már nemcsak építészeti, hanem 
tár sadalom és mentalitástörténeti tanulságai is 
vannak. Sőt, mivel az építészet mint művészet 
máig sem negligálhatja azt az immár művészettör
téneti alapkérdést, amely Fülep lajos „Célszerű-
ség és művészet az építészetben”11944-es, tehát 
korszakzáró tanulmánytöredékének a címéül 
szolgált, minden olvasó figyelmébe ajánlhatjuk a 
témát és a mellékelt szöveggyűjteményt.

A válogatás célja, hogy hiteles kivonatokban 
bemutassa a két háború közötti „neobarokk tár-
sadalommal” és konzervált ízlésuralmával szem
beállítható ún. népi építészeti mozgalom belső 
történetének főbb lépéseit: egy elhúzódó válság-

kor értékes gondolat- és programkísérleteit. a 
szövegek különösségét mégsem e publicisztiká-
ban megőrzött „zárványlét” jelenti, hanem a 
komplexitás. A széleskörű diskurzusban megjelen
nek a kor építészetének, társadalmának centrális 
kérdései: nemzeti jelleg – egyetemesség, (euró-
pai) új építészet – (magyar) reformépítészet, falu-
hagyomány – az agárnépesség civilizációs hala-
dása; magyar jelleg – harmadik út stb. Ahogyan 
a Szekfű Gyula történésztől eredő korjelölő kife-
jezés, a „neobarokk kor” szemantikai mezejében, 
már magában az építészeti népi mozgalom elne-
vezésben is elválaszthatatlanul van jelen építészet 
– társadalom – kor (helyidő) alapproblematikája: 
a Trianontrauma hatásmechanizmusai és az 
egész válságkor kihívásai. 

Ez a tudatosan nemzeti értékeket kereső, ké-
sőbb az irodalmi népi mozgalom analógiájára 
elnevezett ún. népi építészeti irány a két háború 
közötti magyar építészetnek máig kevéssé ismert 
kísérlete, mert alakulása elsősorban a korabeli 
sajtóból követhető, és elég kevés építészeti pél-
dával igazolható. Mégis – mint több szálon futó 
építészeti útkeresésnek és korszakolható mozga-
lomnak lehet hatástörténeti értéke. az egyetlen 
olyan tartós (párbeszéd)kísérlet volt ugyanis a 
magyar építészet és építészeti gondolkodás tör-
ténetében, amely határozottan körvonalazott 
programmal lépett fel, és számottevő társadalmi 
erők álltak mögötte.2 

*Jelen válogatás szerkesztője még sárospataki diákként 
szerzett tudomást arról, hogy pl. a református akadémiai if-
júság az 1920-as évek végén ún. faluszemináriumi kutató
munkát végzett a magyar vidék elmaradottságának a feltér-
képezésére. Amikor 1984 után Cs. Szabó Lászlónak, a két 
háború közötti népiurbánus harcok egyik kiegyensúlyozó 
írójának az életművét kezdte kutatni, a „haza és haladás” 
megoldatlan kérdéséből fakadó, gyakran eldöntetlen viták 
nagy irodalmi csatáit más oldalról ismerhette meg. De az 
irodalmi népi mozgalom és a húszas években kirajzó ún. 3. 
reformnemzedék sorsa egymásba fonódott, mert a cél, 
amelyért a Horthykor laza szövetű társadalmában a kultúra 
és a civilizáció felől harcba indultak, közös volt: a magyarság 
megmaradása. E széles mederben zajló folyamatnak egyik 
hulláma közvetlenül kapcsolódott a magyar építészet nem-
zeti jellegű törekvéseihez, az építészet ún. népi iránya pedig 
egyenesen a magyar népi mozgalom fősodrába tartozott.
1 Fülep Lajos: Célszerűség és művészet az építészetben. 
(Művészet és világnézet) Bp., Magvető, 1976. 342–366.

2 A válogatás e széleskörű, a korban szokatlan társadalmi 
nyilvánosság megteremtésére irányítja a figyelmet, és 
igyekszik korszakonként felmutatni a meghatározó állás
foglalásokat vagy a viták legjelentősebb szereplőit. A nem 
építészetiszakmai hozzászólások képviselőikkel, és nem 
arányukban jelzik a kérdés fontosságát. Ugyanez igaz 
olyan kérdésekre, mint a turáni eszmevilág vagy a népi
urbánus ellentétnek az építészet határain messze túlnövő 
vitarésze. a szemelvények kivétel nélkül a trianoni ha-
tárokon innen megjelent sajtóból valók, és a korabeli szö-
vegeket csupán a kihagyások rövidítik.Lechner Ödön • Iparművészeti Múzeum, 1896, részlet (Gerle János felvétele)
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A folyamatnak több fázisa különíthető el világo
san, ami kívülről generációs váltásként is értékel-
hető, s ez úgyszintén a korszak jellegzetessége. 

a hagyományosan értelmezett, tehát a saját, 
tudatosan reflektált nemzeti identitással rendelke-
ző magyar építészet közvetlen előzményeit az 
első világháború előtt kell keresnünk. Az 1910es 
évek elején még virágzó magyar szecesszió, 
amely annyi impulzussal szolgált a hazai építészet
nek, 1914ben sírba szállt. A világháború katakliz-
mája, a politikai események és a jelentős alkotók 
elvesztése mind-mind megtörték az építészeti 
folyamatokat. Az építészet nagymértékű művészi 
megtorpanása a közelmúlt kritikai értékelésének 
az igényét teremtette meg. a húszas évek lassan-
ként eszmélkedő közéletében úgy látszott, hogy 
a 30–40 éves múlttal rendelkező önálló magyar 
építészetnek Lechner Ödön munkásságáig min-
denképpen vissza kell tekintenie, ha önnön foly-
tatható útját készül újrafogalmazni.

Legelsőként Fülep Lajos, a kor mértékadó 
művészettörténésze szólalt meg a már kialakuló 
értékzavart érzékelve. 1923ban kiadott Magyar 
művészet c. kötetében külön fejezetet szánt a 
nemzeti jelleg értelmezésének. alapelve, miszerint 
„egyetemes és nemzeti korrelatív fogalmak” a li-
berális művészetszemléletben fogant klasszikus 
értelmezésnek számít. Fülep meggyőződése sze
rint Lechner Ödön fedezte fel az építészet etiku-
mát és a többi művészetre való hatását a hazai 
építészetben. Ő vállalkozott a klasszicizmus után 
elveszett „szerkezet” és „anyag” rehabilitálására. 
Művészi invencióval kereste a népművészetben 
a lehetőséget, miként lehetne annak primitív nyel-
vét a monumentális stílus nyelvévé tenni, miköz-
ben megoldja a modern épület térbeli igényeit. A 
Fülepéhez hasonlóan komplex, Európatávlatú 
értékeléssel kevesen méltatták Lechnert az elkö-
vetkező évtized cikkáradatában; tény azonban, 
hogy a Mester életműve az évtized végére (már 
csak halálának évfordulója és más számvetések 
miatt is) megkerülhetetlen lett, akár a költészetben 
ady endréé.

Az 1928tól felélénkült folyamat hasznaként 
emelkedett az építészettel foglalkozó orgánumok 
száma és színvonala. A véleményekben és viták-
ban időlegesen visszatértek egy olyan, liberaliz-
must feltételező nemzetszemlélethez, amelynek 

Lechner Ödön munkásságában lett volna törté-
nelmi esélye arra, hogy megteremtse a sajátosan 
magyar városi építészet új modelljét. ha leegy-
szerűsítve nézzük azt az értékelő folyamatot, 
amely végül a szélesen értelmezett népi mozga-
lomba gyűjtötte gazdag hordalékát, már ebben a 
visszatekintő fázisban látni lehet bizonyos – az 
alkotó építészekétől függetlenül is létező – építé-
szeti irányokat. Ezeknek az elkülönülését a prob-
lémakör olyan alapkérdései vonták maguk után, 
mint hogy „miért,/miben,/mitől magyar”, vagy „mi-
ért nem magyar valami”, illetve „mi egyáltalán a 
magyar az építészetben”?

A fenti kérdéssort és a korabeli cikkeket végig-
olvasva arra a következtetésre lehet jutni, hogy 
lényegi építészeti felvetések leginkább a kérdések 
tárgyszerű boncolgatása kapcsán születhettek és 
születtek, akár Lechnerről, akár a nemzeti építé-
szetről legyen szó. A kérdések esztétikai változa-
ta a politika és ideológia síkjára vihette el a diskur-
zust, a magyar mint kritérium pedig a harmincas 
évek tágabb, akár építészeten kívüli megközelí-
téseit előlegezte, ilyenfajta irányban gyűjtemé-
nyünket nem bővítettük.

A Lechner Társaság 1928as megalakulása 
volt az utolsó pillanat, amikor a lechneri mozgalom 
nemzedékei (munkatársak, tanítványok, ún. Fiata
lok) és irányzatai (magyaros, népi, turáni) együtt 
léptek fel, mégpedig a Mester iránt kifejezett elis-
merés, a zseninek kijáró tisztelet jegyében. A nagy 
példányszámú liberális sajtóban maga Klebelsberg, 
a koncepciózus kultuszminiszter igyekezett felráz-
ni a bénultságból ocsúdó országot azzal, hogy „A 
magyar művészet mint nemzeti erőforrás”3 fogha-
tó fel. 1930ban a Nemzetközi Építési Kongresz-
szus budapesti tervkiállításán a nemzeti stílus 
képviselői már olyan elnevezések alatt mutatkoz-
tak be, mint magyar stílustörekvők; magyar stílus-
keresők; a magyar történelmi múltból kiindulók; a 
magyar népies művészeti elemekből kiindulók. 
Szervezőmunkájuk eredményeképpen minden 
korabeli építészfórumon megemlékezéseket és 
elő adásokat tartottak Lechnerről, a Mérnökegylet
től (tk. Magyar Mérnök és Építész Egylet) a Ma-
gyar Kőművesmesterek Lapjának az ankétjáig. 

A szakmai felélénkülést nagyban szolgálta, 
hogy már 1929ben kiadták Jánszky Béla, a Lech
ner Társaság ügyvezető igazgatója krónikáját a 
mozgalomról, mégpedig A magyar formatörekvé-
sek története építészetünkben címen. (Ennek a 
bevételéből emeltek szobrot később Lechner 
ödönnek.) Jánszky, aki maga is a népiesnek tar-
tott, ún. Fiatalok csoportjának oszlopos tagja, a 
magyar formatörekvések három periódusának a 
leírásával nem csupán az „általános építőművészi 
műveletlenség” ellen akart tenni valamit, hanem 
új szellemi értékek teremtésére is biztatta a jövő 
építészeit. Történeti mozgásában, változásaiban 
ragadta meg a lechnerizmus lényegét, vagyis 
lényegében a lechneri életmű folytathatósága 
mellett tett hitet. 

A magyaros vonalat képviselő „tanítványok” 
közül Vámos Ferenc ellenpontozta Jánszkyt. 

Lechner követését dogmává emelve lényegé-
ben elválasztotta a mester életművétől az élő 
építészetet. Érzékelhető, hogy Vámost egyaránt 
bírálták a saját táborából és kívülről is. A modern 
építészek „CIrpACos” csapatából Ligeti pál tá-
madta kiemelten. Az ellentétek feloldhatatlannak 
látszottak, hisz a vitázók kétféleképpen látták a 
múltat – statikusan és mozgásában – és amíg Li
geti világáramlatnak tekintette az építészetet, vá-
mos a gyökeresen magyarra esküdött. Az utóbbi 
nézetkülönbség, elnagyolva, már belefoglalható 
lenne az ún. népi-urbánus ellentétbe, de elhamar-
kodott dolog volna az építészeten belül és ilyen 
korai stádiumban minősíteni ezt a mégiscsak tá-
gabban értelmezendő vagy külső oppozíciót.4 

Jánszky Béla a nemzeti jellegű építészetért 
folytatott mozgalom idealisztikus első szakaszá-
nak kb. 1935ig volt az egyik vezéralakja a kon-
zervatívokkal és a modernekkel szemben folytatott 
vitákban, a fiatalabb, reformnemzedékhez tartozó 
padányi Gulyás Jenő és a „dogmatikus” lechnerista 
Vámos Ferenc mellett. programja, a kétirányú 
küzdelem a „germán kultúr-alapozottságú kollé-
gákkal” és főleg a „doktriner konzervatívokkal” 
szem ben már alkotói eligazításnak számít. Mint 
kiváló Lechnertanítvány, arra a felismerésre jutott, 
hogy az építészeti fejlődés magától tért helyes 

útra, vagyis a magyar forma a korszerű architek-
túrából magától fejlődött ki. Ez éppen fordított 
képlete a mester útjának.

Számára a nemzeti építészet vonatkoztatási 
pontja az európaiság. Úgy érezte, hogy nemze-
déke mindenre képes, amit a Nyugat saját vívmá-
nyaként mutat fel. De sokkal előbbrevalónak tar-
totta, hogy kollégái sajátos magyar stílusban al-
kossanak, mert nemzeti művészet nélkül a magyar 
elsüllyedhet a népek tengerében. Ez a megfogal-
mazás Lechnertől ered, de már egészen másféle 
az akusztikája a húszas években. A lényegében 
egy romantikus, 19. századi műveltség és művé
szeteszmény felől közelítő elit ekkor ébredt rá 
nemzetének kisnép voltára az új Európában s e 
helyzet következményeire. Sőt a Jánszky nál fia-
talabbak, az ún. reformnemzedék e teher ellen 
már védekezni is kezdett a maga szellemi konst-
rukciójában: megmegújuló kísérleteket tett egyen
rangúan „nagy” ill. „mély” kultúra felmutatására. 

A korabeli magyar szellemi életnek többféle 
válasza ismeretes erre a háború utáni felismerés-
re és középeurópai paradigmaváltásra. A turáni 
eszme „mellőzte” a magyar történelemből a ke-
reszténység ezer évét, vagy a nemzeti historizmus
sal karöltve idézte meg. három építész-személyi-
ség lett híve és reprezentánsa ennek a magyar-
ságféltésből született ideológiának: Lechner Jenő, 
Medgyaszay István és Toroczkai Wigand Ede. 
Közülük Lechner teljesen a turáni gondolatnak 
szen telte az energiáit, és később eltávolodott az 
építészeti szempontból értékelhető megnyilatko-
zásoktól. A sokoldalúan tehetséges Wigand Ede 
harcias publicisztikájával és főleg az erdélyi népi 
építészet értékeit beemelő korábbi munkásságá-
val megalapozta a fiatalok tiszteletét, különösen 
a SzeFhe5 és lapja, az Új Élet vonzáskörében. 
Az ő építészi kiszorulásáért a korabeli hivatalos-
ság is felelős, hisz vidéki megbízásokkal lehető-
séget kaphatott volna háború előtti erdélyi kísérle
teinek a folytatására. A leginkább sajátos korabe-
li képletet mégis medgyaszay ellentmondásaival 
lehet leírni. Az ő kísérletei – bár nem a falusi épít-
kezés területén, de jelentős építészeti eredmé-
nyeket hoztak a korszerűség és magyarság ösz-
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A folyamatnak több fázisa különíthető el világo
san, ami kívülről generációs váltásként is értékel-
hető, s ez úgyszintén a korszak jellegzetessége. 

a hagyományosan értelmezett, tehát a saját, 
tudatosan reflektált nemzeti identitással rendelke-
ző magyar építészet közvetlen előzményeit az 
első világháború előtt kell keresnünk. Az 1910es 
évek elején még virágzó magyar szecesszió, 
amely annyi impulzussal szolgált a hazai építészet
nek, 1914ben sírba szállt. A világháború katakliz-
mája, a politikai események és a jelentős alkotók 
elvesztése mind-mind megtörték az építészeti 
folyamatokat. Az építészet nagymértékű művészi 
megtorpanása a közelmúlt kritikai értékelésének 
az igényét teremtette meg. a húszas évek lassan-
ként eszmélkedő közéletében úgy látszott, hogy 
a 30–40 éves múlttal rendelkező önálló magyar 
építészetnek Lechner Ödön munkásságáig min-
denképpen vissza kell tekintenie, ha önnön foly-
tatható útját készül újrafogalmazni.

Legelsőként Fülep Lajos, a kor mértékadó 
művészettörténésze szólalt meg a már kialakuló 
értékzavart érzékelve. 1923ban kiadott Magyar 
művészet c. kötetében külön fejezetet szánt a 
nemzeti jelleg értelmezésének. alapelve, miszerint 
„egyetemes és nemzeti korrelatív fogalmak” a li-
berális művészetszemléletben fogant klasszikus 
értelmezésnek számít. Fülep meggyőződése sze
rint Lechner Ödön fedezte fel az építészet etiku-
mát és a többi művészetre való hatását a hazai 
építészetben. Ő vállalkozott a klasszicizmus után 
elveszett „szerkezet” és „anyag” rehabilitálására. 
Művészi invencióval kereste a népművészetben 
a lehetőséget, miként lehetne annak primitív nyel-
vét a monumentális stílus nyelvévé tenni, miköz-
ben megoldja a modern épület térbeli igényeit. A 
Fülepéhez hasonlóan komplex, Európatávlatú 
értékeléssel kevesen méltatták Lechnert az elkö-
vetkező évtized cikkáradatában; tény azonban, 
hogy a Mester életműve az évtized végére (már 
csak halálának évfordulója és más számvetések 
miatt is) megkerülhetetlen lett, akár a költészetben 
ady endréé.

Az 1928tól felélénkült folyamat hasznaként 
emelkedett az építészettel foglalkozó orgánumok 
száma és színvonala. A véleményekben és viták-
ban időlegesen visszatértek egy olyan, liberaliz-
must feltételező nemzetszemlélethez, amelynek 

Lechner Ödön munkásságában lett volna törté-
nelmi esélye arra, hogy megteremtse a sajátosan 
magyar városi építészet új modelljét. ha leegy-
szerűsítve nézzük azt az értékelő folyamatot, 
amely végül a szélesen értelmezett népi mozga-
lomba gyűjtötte gazdag hordalékát, már ebben a 
visszatekintő fázisban látni lehet bizonyos – az 
alkotó építészekétől függetlenül is létező – építé-
szeti irányokat. Ezeknek az elkülönülését a prob-
lémakör olyan alapkérdései vonták maguk után, 
mint hogy „miért,/miben,/mitől magyar”, vagy „mi-
ért nem magyar valami”, illetve „mi egyáltalán a 
magyar az építészetben”?

A fenti kérdéssort és a korabeli cikkeket végig-
olvasva arra a következtetésre lehet jutni, hogy 
lényegi építészeti felvetések leginkább a kérdések 
tárgyszerű boncolgatása kapcsán születhettek és 
születtek, akár Lechnerről, akár a nemzeti építé-
szetről legyen szó. A kérdések esztétikai változa-
ta a politika és ideológia síkjára vihette el a diskur-
zust, a magyar mint kritérium pedig a harmincas 
évek tágabb, akár építészeten kívüli megközelí-
téseit előlegezte, ilyenfajta irányban gyűjtemé-
nyünket nem bővítettük.

A Lechner Társaság 1928as megalakulása 
volt az utolsó pillanat, amikor a lechneri mozgalom 
nemzedékei (munkatársak, tanítványok, ún. Fiata
lok) és irányzatai (magyaros, népi, turáni) együtt 
léptek fel, mégpedig a Mester iránt kifejezett elis-
merés, a zseninek kijáró tisztelet jegyében. A nagy 
példányszámú liberális sajtóban maga Klebelsberg, 
a koncepciózus kultuszminiszter igyekezett felráz-
ni a bénultságból ocsúdó országot azzal, hogy „A 
magyar művészet mint nemzeti erőforrás”3 fogha-
tó fel. 1930ban a Nemzetközi Építési Kongresz-
szus budapesti tervkiállításán a nemzeti stílus 
képviselői már olyan elnevezések alatt mutatkoz-
tak be, mint magyar stílustörekvők; magyar stílus-
keresők; a magyar történelmi múltból kiindulók; a 
magyar népies művészeti elemekből kiindulók. 
Szervezőmunkájuk eredményeképpen minden 
korabeli építészfórumon megemlékezéseket és 
elő adásokat tartottak Lechnerről, a Mérnökegylet
től (tk. Magyar Mérnök és Építész Egylet) a Ma-
gyar Kőművesmesterek Lapjának az ankétjáig. 

A szakmai felélénkülést nagyban szolgálta, 
hogy már 1929ben kiadták Jánszky Béla, a Lech
ner Társaság ügyvezető igazgatója krónikáját a 
mozgalomról, mégpedig A magyar formatörekvé-
sek története építészetünkben címen. (Ennek a 
bevételéből emeltek szobrot később Lechner 
ödönnek.) Jánszky, aki maga is a népiesnek tar-
tott, ún. Fiatalok csoportjának oszlopos tagja, a 
magyar formatörekvések három periódusának a 
leírásával nem csupán az „általános építőművészi 
műveletlenség” ellen akart tenni valamit, hanem 
új szellemi értékek teremtésére is biztatta a jövő 
építészeit. Történeti mozgásában, változásaiban 
ragadta meg a lechnerizmus lényegét, vagyis 
lényegében a lechneri életmű folytathatósága 
mellett tett hitet. 

A magyaros vonalat képviselő „tanítványok” 
közül Vámos Ferenc ellenpontozta Jánszkyt. 

Lechner követését dogmává emelve lényegé-
ben elválasztotta a mester életművétől az élő 
építészetet. Érzékelhető, hogy Vámost egyaránt 
bírálták a saját táborából és kívülről is. A modern 
építészek „CIrpACos” csapatából Ligeti pál tá-
madta kiemelten. Az ellentétek feloldhatatlannak 
látszottak, hisz a vitázók kétféleképpen látták a 
múltat – statikusan és mozgásában – és amíg Li
geti világáramlatnak tekintette az építészetet, vá-
mos a gyökeresen magyarra esküdött. Az utóbbi 
nézetkülönbség, elnagyolva, már belefoglalható 
lenne az ún. népi-urbánus ellentétbe, de elhamar-
kodott dolog volna az építészeten belül és ilyen 
korai stádiumban minősíteni ezt a mégiscsak tá-
gabban értelmezendő vagy külső oppozíciót.4 

Jánszky Béla a nemzeti jellegű építészetért 
folytatott mozgalom idealisztikus első szakaszá-
nak kb. 1935ig volt az egyik vezéralakja a kon-
zervatívokkal és a modernekkel szemben folytatott 
vitákban, a fiatalabb, reformnemzedékhez tartozó 
padányi Gulyás Jenő és a „dogmatikus” lechnerista 
Vámos Ferenc mellett. programja, a kétirányú 
küzdelem a „germán kultúr-alapozottságú kollé-
gákkal” és főleg a „doktriner konzervatívokkal” 
szem ben már alkotói eligazításnak számít. Mint 
kiváló Lechnertanítvány, arra a felismerésre jutott, 
hogy az építészeti fejlődés magától tért helyes 

útra, vagyis a magyar forma a korszerű architek-
túrából magától fejlődött ki. Ez éppen fordított 
képlete a mester útjának.

Számára a nemzeti építészet vonatkoztatási 
pontja az európaiság. Úgy érezte, hogy nemze-
déke mindenre képes, amit a Nyugat saját vívmá-
nyaként mutat fel. De sokkal előbbrevalónak tar-
totta, hogy kollégái sajátos magyar stílusban al-
kossanak, mert nemzeti művészet nélkül a magyar 
elsüllyedhet a népek tengerében. Ez a megfogal-
mazás Lechnertől ered, de már egészen másféle 
az akusztikája a húszas években. A lényegében 
egy romantikus, 19. századi műveltség és művé
szeteszmény felől közelítő elit ekkor ébredt rá 
nemzetének kisnép voltára az új Európában s e 
helyzet következményeire. Sőt a Jánszky nál fia-
talabbak, az ún. reformnemzedék e teher ellen 
már védekezni is kezdett a maga szellemi konst-
rukciójában: megmegújuló kísérleteket tett egyen
rangúan „nagy” ill. „mély” kultúra felmutatására. 

A korabeli magyar szellemi életnek többféle 
válasza ismeretes erre a háború utáni felismerés-
re és középeurópai paradigmaváltásra. A turáni 
eszme „mellőzte” a magyar történelemből a ke-
reszténység ezer évét, vagy a nemzeti historizmus
sal karöltve idézte meg. három építész-személyi-
ség lett híve és reprezentánsa ennek a magyar-
ságféltésből született ideológiának: Lechner Jenő, 
Medgyaszay István és Toroczkai Wigand Ede. 
Közülük Lechner teljesen a turáni gondolatnak 
szen telte az energiáit, és később eltávolodott az 
építészeti szempontból értékelhető megnyilatko-
zásoktól. A sokoldalúan tehetséges Wigand Ede 
harcias publicisztikájával és főleg az erdélyi népi 
építészet értékeit beemelő korábbi munkásságá-
val megalapozta a fiatalok tiszteletét, különösen 
a SzeFhe5 és lapja, az Új Élet vonzáskörében. 
Az ő építészi kiszorulásáért a korabeli hivatalos-
ság is felelős, hisz vidéki megbízásokkal lehető-
séget kaphatott volna háború előtti erdélyi kísérle
teinek a folytatására. A leginkább sajátos korabe-
li képletet mégis medgyaszay ellentmondásaival 
lehet leírni. Az ő kísérletei – bár nem a falusi épít-
kezés területén, de jelentős építészeti eredmé-
nyeket hoztak a korszerűség és magyarság ösz-
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szeegyeztetésében, és az építészet legkorsze-
rűbb technikai kihívásait is közel engedte magához. 
Megnyilatkozásai viszont inkább vezettek a hun
magyar rokonság, a magyar eredetmítoszok, mint 
a népi építészet valóságába: 1927ben például a 
„hunmagyar ókori művészetekről” tartott székfog-
lalót a Műegyetem Néprajzi Tanszékén. 

A harmincas évekre strukturálódó népi moz-
galom körében elfogadott és egyre inkább hódító 
bartóki modellben azonban lehetséges volt a kér
dés természetes feloldása, sőt a „nyugatos” felfo-
gásra példaadó Babitsnál is egyensúlyba került 
az európaiság és a magyarság alkotóeleme az 
irodalomban. A húszas évek elején még az építé-
szek viszonylag széles táborában is élt, hogy a 
magyar formavilág úgy is kitűnhet az európaiból, 
ha természetesen beleilleszkedik, mindezeket a 
szemelvények is megerősíthetik. Az elhúzódó 
válság miatt a harmincas évtizedre azonban min-
denen felülkerekedett a valóságfeltárás igénye, 
ekkor vált „magyarságtudománnyá” a néprajz, a 
falukutatás, és mindez átrajzolta az ún. nemzeti 
építészet közgondolkodásának a kereteit. meg-
kezdődött az eszmei alapok tisztázása és a mun-
kamódszerek kialakítása a fiatal építészek köré-
ben, akik tisztában voltak vele, hogy az újság vé-
leménygépfegyver. A mozgalom saját sajtóorgá-
numát, az Építőmunkát (1933–1935) Csaba re-
zső (Zeitler rudolf) szerkesztette, az ő nevéhez 
fűződik az építészeti publicisztika ébren tartása, 
számos későbbi vita elindítása. Ő kezdeményez-
te az ön- és lelkiismeretvizsgálatnak szánt kora-
beli vitákat, sajtóankétokat. Figyelemre méltó tény, 
milyen gyors váltásként érzékelhető a liberális 
nemzeti fejlődés lechneri örökségével elszámoló 
húszas évek átfordulása a harmincas évtized tár
sadalmi felelősséget vállaló építészetébe a ma-
gyar fejlődést tudatosan alakító építészek körében. 
Az első alkalmon a megkérdezett építészszemé-
lyiségek egyike sem érzékelte a nemzeti építészet 
szociális vonatkozásait (az Építőmunka ankétja, 
A magyar építőművészet útja, 1933), de a máso-
dik ankéton már a szociális gondolat jegyében 
kezdték meg kb. egy évtizedig elhúzódó, ám ter-
mékeny vitájukat az „új építészet” képviselőivel. 

Magyarországon az építészeti modernizmus 
az átmenet idején, még a húszas évek autoriter 
politikájának a szellemi közegében lépett saját 

útjára, amely az évtized művészeti forradalmának 
a hatása alatt állt, és elsősorban a Bauhaus és 
Gropius irányzatából, ill. Le Corbusier tanaiból 
táplálkozott. A külföldi tanulmányutakról hazatért, 
majd a harmincas évek családi házas és bérház-
építkezésein gyakorlatot szerzett fiatalok kezén 
fokozatosan letisztult a funkcionalizmus. Ez meg-
győzően hatott az előző nemzedék nagyjaira 
(Kotsis Iván, Wälder Gyula) és az egyéni úton 
járókra (Györgyi Dénes, Málnai Béla). 1929ben 
megalakult a CIrpACcsoport, amely a CIAM 
(Congres Internationaux d’Architecture Moderne) 
magyar szakosztályaként magára vállalta az új 
építészet széleskörű propagálását, és ezzel jelen-
tős mértékben felpezsdítette az építészeti közéle
tet. A lechneri mozgalomtól elkülönülő, vagy inkább 
önállósult, majd a harmincas években fellendülő 
népi építészeti irányzat igen értékes polémiát 
folytatott a külföldi tanulmányutakról hazatért, az 
évtized művészeti forradalmának hatása alatt álló 
modern építészek e csapatával. Az „új építészet-
nek” saját problémakörét, az építészet társadalmi 
szerepét, a célszerűség és a civilizációs haladás 
kérdését közelről érintette a kihívás. A Tér és For-
ma c. folyóirat (1928–1948), mely a Vállalkozók 
Lap ja (1901) mellékleteként elég széles körhöz 
el jutott, 1937ben vizsgálta meg átfogóan, egyút-
tal az európai modernizmushoz kapcsolva ezt a 
kérdéskört. A húszas évek közepén a még induló 
Bartha Miklós Társaságban alapítóként jegyzett 
molnár Farkas Új építés nagyobb léptékben c. 
össze foglalójának az alcíme: A c.i.a.m. magyar 
csoportjának ezévi munkája a tájszervezés és 
falusi építés tárgykörében. Jelentős fejleménynek 
számított, hogy1938ra elkészült Bierbauer Virgil 
új felfogásban írt építészettörténete, mely demok-
ratikus alapon figyelemre méltatott minden mű-
építményt, sőt társadalmigazdasági jelentésüket 
kereste a korban, és ezzel kivívta a népi mozga-
lom balszárnyának (pl. Erdei Ferenc) elismerését. 
A népi mozgalom újfajta világnézetét egyenesen 
az építészeti tervezés mintájára képzelték el, 
amely a programadás első lépésében azokat 
egyesíti, „akik a magyar társadalom átépítését 
egyben építészeti átépítésnek is tudják.” Jól lát-
ható, hogy a reformnemzedékek nem elsősorban 
művészi formaképző, hanem társadalomformáló 
erőt tulajdonítottak az építészetnek.

A népiek komoly impulzusokat kaptak az új 
építészekkel folytatott polémiákból, különösen a 
falusi építészet felmérésének a módszereihez, 
jóllehet a kommunikáció a két oldal között a társa
dalmi elfogadottság és a politikai légkör változásai 
szerint ingadozott. példa erre, hogy a Tér és For-
ma 1943ban olvasta a népiek fejére Major Máté-
nak Egy ’faluépítészeti kérdőív’? címen írt üzene-
tében, hogy nem tanultak eleget a pozsonyi ma-
gyar építészek gyakorlatából, amely már 1932ben 
társadalmi súlyú kérdésekkel vizsgálta a falusi 
társadalmat, nem csupán rögzítette a látottakat. 
Valóban, a modernek tagadhatatlan érdeme volt, 
hogy az átalakulóban levő agrárcivilizáció új igé-
nyeire, egyáltalán a falusi ember igényeire irányí-
tották a figyelmet.6 Így – amikor a magyar kor-
mányzati reformpolitika támogatni kezdte a ma-
gyar falu civilizációs felemelésének a programját 
– a népi mozgalom a korábbi falukutatások való-
ságfeltáró módszereit a tömeges falusi lakásépí-
tés szolgálatába tudta állítani.

Ahogy tudatosult a magyar sorskérdés a tár-
sadalomban, s főleg az irodalomban, úgy helye-
ződött hangsúly az építészet népi mozgalmában 
is a nemzeti jelleg felmutatásában vagy meg
teremtésében a tudatosságra. Éppen ez a tuda-
tosság mint kritérium, ill. annak a tartalma volt az 
elválasztó mozzanat a harmincas évektől a népi 
építészeti mozgalom irányzatai között. A ko rábban 
már emlegetett Vámos Ferenc programszerű 
tudatossága a „népművészetnek monumentális 
stílus nyelvévé fokozását” tűzte ki célul, túlhang-
súlyozta az ornamentika szerepét, és deklaráltan 
elválasztotta irányzatát a moderntől. Ez a kiindulás 
szükségképpen vezetett olyan sajátos történelem-
szemlélethez, amely szűkítette a múltat, hiszen 
csak a nemzeti törekvések láncolatát tekintette 
hagyománynak, és azt is a saját koncepciójában. 
Kizárólag a Feszl–Huszka–Lech ner–Lajta-fejlő-
désvonalat ismerte el a jelen előzményeként.

Vámos nézetei minden irányból sok kritikát 
kaptak, említettük már különállását Jánszkytól, 
távol állt padányi Gulyástól, és nevezetes vitái 
voltak Bierbauer Virgillel és Ligeti pállal. A korabe
li sajtóban tükröződő képből egyenesen azt látni, 

hogy örökös jelenlétével szinte segítette az övétől 
eltérő irányba rendeződni a következtetéseket. A 
falukutatások során feltárt paraszti építészet le-
hetséges folytatása és megújítása ugyanis nem 
az ő „lechneritörténetiparaszti” felfogásában 
fogalmazódott meg a harmincas évek végére. A 
valóság szociálisfunkcionális szempontokkal 
egészítette ki a „népit”, a realitások talaján kínált 
megoldásokat, nagyjából úgy, ahogy padányi 
Gulyás Jenő és az ő köre látta. 

padányi (1900–1982) már az eszmélő húszas 
években megfogalmazta a Tér és Forma hasáb-
jain, hogy „azoknak az építészeknek a munkáján 
fordul meg a dolog, akik a Végletek közt, a fejlődés 
sodrában is biztosan tudnak tájékozódni”.7 az 
építészet esztétikai megközelítésén, a lechneri 
úton továbblépve úgy látta: „A magyar építőművé
szet problémája hármas: van egy történeti, egy 
esztétikai és egy gyakorlati oldala,” vagy máskép-
pen, a Magyar Szemle olvasói számára fogalmaz-
va: „ az építőművészet nem csak esztétika, nem 
csak hagyománytisztelet, de nem is csak szakér-
telem, vagy formakészség.” padányi szerencsés 
adottságaival mindhárom megközelítésnek teret 
adott a munkásságában, időben felismerve a 
közvélemény, a nyilvánosság erejét: „Az építőmű-
vészek mellett ott áll az építtető, a publikum s hi-
ábavaló a legragyogóbb tehetség, minden tudás 
és jószándék, ha a publikum süket /.../. A magyar 
építőművészet egyik létkérdése az, hogy sikerül-
ni foge ezt a kínai falat a propaganda és a példa 
fegyvereivel lerombolni.”8 A korabeli médiák hasz-
nálata (sajtó és rádió9) tehát a befolyásolás kulcs-
kérdése lett, hiszen egy eléggé laza szövésű 
társadalomban sok mindent el lehetett érni, ha a 
reformtörekvéseket összekapcsolták, beleértve a 
hivatalos támogatás megnyerését is néhány ak-
cióban. Az építészet népi reformmozgalmának 
azonban inkább értelmiségi kezdeményezések, 
kortárs csoportok műhelymunkája adott hátszelet 

6 Major Máté: Népi építészet – népies építészet. tér és 
Forma, 1943/2.

7 padányi Gulyás Jenő: Végletek közt. tér és Forma, 
1928/6. 205–206.
8 padányi Gulyás Jenő: A magyar építőművészet útja. 
Magyar Szemle, 1928. március 237–244.
9 A Magyar rádió irodalmi osztálya, amelyet 1935 és 
1944 között Cs. Szabó László vezetett, lényegében Né-
meth László programját vitte át a gyakorlatba, amennyire 
az ellenőrzött mozgástérben lehetséges volt.
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szeegyeztetésében, és az építészet legkorsze-
rűbb technikai kihívásait is közel engedte magához. 
Megnyilatkozásai viszont inkább vezettek a hun
magyar rokonság, a magyar eredetmítoszok, mint 
a népi építészet valóságába: 1927ben például a 
„hunmagyar ókori művészetekről” tartott székfog-
lalót a Műegyetem Néprajzi Tanszékén. 

A harmincas évekre strukturálódó népi moz-
galom körében elfogadott és egyre inkább hódító 
bartóki modellben azonban lehetséges volt a kér
dés természetes feloldása, sőt a „nyugatos” felfo-
gásra példaadó Babitsnál is egyensúlyba került 
az európaiság és a magyarság alkotóeleme az 
irodalomban. A húszas évek elején még az építé-
szek viszonylag széles táborában is élt, hogy a 
magyar formavilág úgy is kitűnhet az európaiból, 
ha természetesen beleilleszkedik, mindezeket a 
szemelvények is megerősíthetik. Az elhúzódó 
válság miatt a harmincas évtizedre azonban min-
denen felülkerekedett a valóságfeltárás igénye, 
ekkor vált „magyarságtudománnyá” a néprajz, a 
falukutatás, és mindez átrajzolta az ún. nemzeti 
építészet közgondolkodásának a kereteit. meg-
kezdődött az eszmei alapok tisztázása és a mun-
kamódszerek kialakítása a fiatal építészek köré-
ben, akik tisztában voltak vele, hogy az újság vé-
leménygépfegyver. A mozgalom saját sajtóorgá-
numát, az Építőmunkát (1933–1935) Csaba re-
zső (Zeitler rudolf) szerkesztette, az ő nevéhez 
fűződik az építészeti publicisztika ébren tartása, 
számos későbbi vita elindítása. Ő kezdeményez-
te az ön- és lelkiismeretvizsgálatnak szánt kora-
beli vitákat, sajtóankétokat. Figyelemre méltó tény, 
milyen gyors váltásként érzékelhető a liberális 
nemzeti fejlődés lechneri örökségével elszámoló 
húszas évek átfordulása a harmincas évtized tár
sadalmi felelősséget vállaló építészetébe a ma-
gyar fejlődést tudatosan alakító építészek körében. 
Az első alkalmon a megkérdezett építészszemé-
lyiségek egyike sem érzékelte a nemzeti építészet 
szociális vonatkozásait (az Építőmunka ankétja, 
A magyar építőművészet útja, 1933), de a máso-
dik ankéton már a szociális gondolat jegyében 
kezdték meg kb. egy évtizedig elhúzódó, ám ter-
mékeny vitájukat az „új építészet” képviselőivel. 

Magyarországon az építészeti modernizmus 
az átmenet idején, még a húszas évek autoriter 
politikájának a szellemi közegében lépett saját 

útjára, amely az évtized művészeti forradalmának 
a hatása alatt állt, és elsősorban a Bauhaus és 
Gropius irányzatából, ill. Le Corbusier tanaiból 
táplálkozott. A külföldi tanulmányutakról hazatért, 
majd a harmincas évek családi házas és bérház-
építkezésein gyakorlatot szerzett fiatalok kezén 
fokozatosan letisztult a funkcionalizmus. Ez meg-
győzően hatott az előző nemzedék nagyjaira 
(Kotsis Iván, Wälder Gyula) és az egyéni úton 
járókra (Györgyi Dénes, Málnai Béla). 1929ben 
megalakult a CIrpACcsoport, amely a CIAM 
(Congres Internationaux d’Architecture Moderne) 
magyar szakosztályaként magára vállalta az új 
építészet széleskörű propagálását, és ezzel jelen-
tős mértékben felpezsdítette az építészeti közéle
tet. A lechneri mozgalomtól elkülönülő, vagy inkább 
önállósult, majd a harmincas években fellendülő 
népi építészeti irányzat igen értékes polémiát 
folytatott a külföldi tanulmányutakról hazatért, az 
évtized művészeti forradalmának hatása alatt álló 
modern építészek e csapatával. Az „új építészet-
nek” saját problémakörét, az építészet társadalmi 
szerepét, a célszerűség és a civilizációs haladás 
kérdését közelről érintette a kihívás. A Tér és For-
ma c. folyóirat (1928–1948), mely a Vállalkozók 
Lap ja (1901) mellékleteként elég széles körhöz 
el jutott, 1937ben vizsgálta meg átfogóan, egyút-
tal az európai modernizmushoz kapcsolva ezt a 
kérdéskört. A húszas évek közepén a még induló 
Bartha Miklós Társaságban alapítóként jegyzett 
molnár Farkas Új építés nagyobb léptékben c. 
össze foglalójának az alcíme: A c.i.a.m. magyar 
csoportjának ezévi munkája a tájszervezés és 
falusi építés tárgykörében. Jelentős fejleménynek 
számított, hogy1938ra elkészült Bierbauer Virgil 
új felfogásban írt építészettörténete, mely demok-
ratikus alapon figyelemre méltatott minden mű-
építményt, sőt társadalmigazdasági jelentésüket 
kereste a korban, és ezzel kivívta a népi mozga-
lom balszárnyának (pl. Erdei Ferenc) elismerését. 
A népi mozgalom újfajta világnézetét egyenesen 
az építészeti tervezés mintájára képzelték el, 
amely a programadás első lépésében azokat 
egyesíti, „akik a magyar társadalom átépítését 
egyben építészeti átépítésnek is tudják.” Jól lát-
ható, hogy a reformnemzedékek nem elsősorban 
művészi formaképző, hanem társadalomformáló 
erőt tulajdonítottak az építészetnek.

A népiek komoly impulzusokat kaptak az új 
építészekkel folytatott polémiákból, különösen a 
falusi építészet felmérésének a módszereihez, 
jóllehet a kommunikáció a két oldal között a társa
dalmi elfogadottság és a politikai légkör változásai 
szerint ingadozott. példa erre, hogy a Tér és For-
ma 1943ban olvasta a népiek fejére Major Máté-
nak Egy ’faluépítészeti kérdőív’? címen írt üzene-
tében, hogy nem tanultak eleget a pozsonyi ma-
gyar építészek gyakorlatából, amely már 1932ben 
társadalmi súlyú kérdésekkel vizsgálta a falusi 
társadalmat, nem csupán rögzítette a látottakat. 
Valóban, a modernek tagadhatatlan érdeme volt, 
hogy az átalakulóban levő agrárcivilizáció új igé-
nyeire, egyáltalán a falusi ember igényeire irányí-
tották a figyelmet.6 Így – amikor a magyar kor-
mányzati reformpolitika támogatni kezdte a ma-
gyar falu civilizációs felemelésének a programját 
– a népi mozgalom a korábbi falukutatások való-
ságfeltáró módszereit a tömeges falusi lakásépí-
tés szolgálatába tudta állítani.

Ahogy tudatosult a magyar sorskérdés a tár-
sadalomban, s főleg az irodalomban, úgy helye-
ződött hangsúly az építészet népi mozgalmában 
is a nemzeti jelleg felmutatásában vagy meg
teremtésében a tudatosságra. Éppen ez a tuda-
tosság mint kritérium, ill. annak a tartalma volt az 
elválasztó mozzanat a harmincas évektől a népi 
építészeti mozgalom irányzatai között. A ko rábban 
már emlegetett Vámos Ferenc programszerű 
tudatossága a „népművészetnek monumentális 
stílus nyelvévé fokozását” tűzte ki célul, túlhang-
súlyozta az ornamentika szerepét, és deklaráltan 
elválasztotta irányzatát a moderntől. Ez a kiindulás 
szükségképpen vezetett olyan sajátos történelem-
szemlélethez, amely szűkítette a múltat, hiszen 
csak a nemzeti törekvések láncolatát tekintette 
hagyománynak, és azt is a saját koncepciójában. 
Kizárólag a Feszl–Huszka–Lech ner–Lajta-fejlő-
désvonalat ismerte el a jelen előzményeként.

Vámos nézetei minden irányból sok kritikát 
kaptak, említettük már különállását Jánszkytól, 
távol állt padányi Gulyástól, és nevezetes vitái 
voltak Bierbauer Virgillel és Ligeti pállal. A korabe
li sajtóban tükröződő képből egyenesen azt látni, 

hogy örökös jelenlétével szinte segítette az övétől 
eltérő irányba rendeződni a következtetéseket. A 
falukutatások során feltárt paraszti építészet le-
hetséges folytatása és megújítása ugyanis nem 
az ő „lechneritörténetiparaszti” felfogásában 
fogalmazódott meg a harmincas évek végére. A 
valóság szociálisfunkcionális szempontokkal 
egészítette ki a „népit”, a realitások talaján kínált 
megoldásokat, nagyjából úgy, ahogy padányi 
Gulyás Jenő és az ő köre látta. 

padányi (1900–1982) már az eszmélő húszas 
években megfogalmazta a Tér és Forma hasáb-
jain, hogy „azoknak az építészeknek a munkáján 
fordul meg a dolog, akik a Végletek közt, a fejlődés 
sodrában is biztosan tudnak tájékozódni”.7 az 
építészet esztétikai megközelítésén, a lechneri 
úton továbblépve úgy látta: „A magyar építőművé
szet problémája hármas: van egy történeti, egy 
esztétikai és egy gyakorlati oldala,” vagy máskép-
pen, a Magyar Szemle olvasói számára fogalmaz-
va: „ az építőművészet nem csak esztétika, nem 
csak hagyománytisztelet, de nem is csak szakér-
telem, vagy formakészség.” padányi szerencsés 
adottságaival mindhárom megközelítésnek teret 
adott a munkásságában, időben felismerve a 
közvélemény, a nyilvánosság erejét: „Az építőmű-
vészek mellett ott áll az építtető, a publikum s hi-
ábavaló a legragyogóbb tehetség, minden tudás 
és jószándék, ha a publikum süket /.../. A magyar 
építőművészet egyik létkérdése az, hogy sikerül-
ni foge ezt a kínai falat a propaganda és a példa 
fegyvereivel lerombolni.”8 A korabeli médiák hasz-
nálata (sajtó és rádió9) tehát a befolyásolás kulcs-
kérdése lett, hiszen egy eléggé laza szövésű 
társadalomban sok mindent el lehetett érni, ha a 
reformtörekvéseket összekapcsolták, beleértve a 
hivatalos támogatás megnyerését is néhány ak-
cióban. Az építészet népi reformmozgalmának 
azonban inkább értelmiségi kezdeményezések, 
kortárs csoportok műhelymunkája adott hátszelet 

6 Major Máté: Népi építészet – népies építészet. tér és 
Forma, 1943/2.

7 padányi Gulyás Jenő: Végletek közt. tér és Forma, 
1928/6. 205–206.
8 padányi Gulyás Jenő: A magyar építőművészet útja. 
Magyar Szemle, 1928. március 237–244.
9 A Magyar rádió irodalmi osztálya, amelyet 1935 és 
1944 között Cs. Szabó László vezetett, lényegében Né-
meth László programját vitte át a gyakorlatba, amennyire 
az ellenőrzött mozgástérben lehetséges volt.
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a 30as évek derekán. A magyar társadalomban 
a reformkorban vagy a századfordulót követő 
rövid időszakban láthattunk hasonló szellemi 
pezsgést, mint a harmincas évek derekán. 1934
35től számítható a népi mozgalom általános 
fellendülése: megindult a Válasz c. folyóirat (Gu-
lyás pál és Németh László alapításában); a neves 
etnográfus, Györffy István bemutatta A magyar 
ház kutatási anyagát a bölcsészkaron, 1935ben 
még a konzervatív oldalon is megmozdultak: Bo-
dor Antal, a Falukutató Intézet igazgatója módszer-
tani könyvet adott ki A falukutatás vezérfonala 
címen, de falukutatás folyt már a húszas évek óta 
a sárospataki református akadémia, az öregcser-
készek és a népfőiskolai mozgalom, ill. a példaadó 
Bartha Miklós Társaság keretei között is. Talán 
nem köztudott, hogy a reformnemzedékekből 
szer veződött Bartha Miklós Társasághoz és való
ságfeltáró tevékenységéhez már 1925től eléggé 
nagy számban csatlakoztak fiatal építészek, elté-
rő származással és politikai beállítódással is.10 az 
építészeti népi irány szellemi feltöltődé sét tehát 
segítették más szellemitársadalmi reformtörekvé
sek, amelyek azután még az országhatáron túlról 
is egybekapcsolták a húszas és harmincas évtized 
reformnemzedékeit. Ilyen volt az Erdélyi Fiatalok 
tömörülése vagy a csehszlovákiai magyar Sarló
mozgalom, amely a középeurópaiság bartóki 
gondolatát is zászlajára tűzte azzal a hátszéllel, 
amit egy friss szellemű budapesti folyóirat, az 
Apolló biztosított 1934 és 39 között. A Márciusi 
Fronton belül és kívül is voltak cselekvést sürgető 
támogatói, mint a népi mozgalom publicistái (Féja 
Géza), írói (Németh László, Kodolányi János) vagy 
a rangidős Móricz Zsigmond. Leginkább a nép-
zenekutatás modellje terjedt: a népfőiskolai, cser-
kész és falukutató mozgalom, az irodalmi népi 
mozgalom és a szociográfiai irodalom mindmind 
a népi forrásokig kerestek vissza, és ennek nem 

csupán ízlésbeli oka volt. A reformnemzedékek 
tudatos munkával igyekeztek belülről előkészíteni 
és sürgetni a demokratikus társadalmi változáso-
kat. A szunnyadó népi források organikus kultúrá-
jából akartak építkezni, hogy a várható és elkerül-
hetetlen civilizációstechnikai váltás ne érje felké-
születlenül a zömében falusiparaszti magyar 
társadalmat. Az építészeti publicisztika mindezek-
kel lépést tartott: Csaba rezső, a népi építészet 
ideológuspublicis tája 1934ben megírta Nemze-
ti építészet (A magyar építőművészet útja) című 
összefoglalóját a mozgalom frissen alapított lap-
jában (Építőmunka), a Városkultúra lapjain Tóth 
János A korszerű ma gyar építészet útja címmel 
értelmezte és ismertette a Kodály gyűjtései, Bar-
tók zenéje nyomán elfogadott zenei példa építé-
szeti gyakorlatát, és egy teljes programtervet az 
építészeti fordulat társadalmi megvalósítására az 
egyetemi képzéstől, a megrendelői ízlésváltásig. 

A második világháború kitörése előtt, nagyjából 
az 1939es évvel zárul az eszmeiideológiai ala-
pok tisztázása az építészet népi mozgalmában, 
melyhez lényegesen hozzájárult, hogy 1937ben 
a Független Kisgazdapárt vezére, Eckhardt Tibor 
a reformokra nyitott Magyarország c. lapon ke-
resztül akciót indított az aszálysújtotta Dévaványa 
nagyközség szikes talajának javítására. ennek 
eredményeképpen épült meg a dévaványai min-
ta-kisgazdaház. ezen a történeti állomáson szem-
léltethető, hogy a nemzeti jelleg kialakítása és a 
népi hagyományok felhasználása a harmincas 
évek vége felé kulturális és esztétikai, szűken épí
tészszakmai kérdésből építészetigyakorlati kér-
déssé vált, megoldására életképes ajánlatokkal 
kellett előállni. Az idealisztikus harmincas évtized 
lezárásaként olvashatjuk tehát a népi radikális 
Féja Géza kritikáját (Korszerű magyar építőstílust!) 
és a nemzeti radikalizmust képviselő BajcsyZsi-
linszky endre kezdeményező buzdításait (pl. 
Tanuljunk építeni a néptől) a Magyarország ban, 
és ennek a lapnak a szellemiségébe illeszthető 
Vámos Ferenc évtizedes mérlege és vitaindítója: 
Milyen titkokat árul el az ősi magyar parasztházak 
stílusa?. A Magyar Szemle nevezetes kérdésére 
(Mi a magyar?) a megjelentetett kötetben Gerevich 
Tibor A magyar művészet szelleme címen felelt. 
Megtartva a nemzeti lélek eszméjét, a lechneri 
„zseniális tévedés” értelmezésével, de lényegében 

a korszerűség mellett voksolt. Kotsis Iván rövid 
tanulmánya, a Mai magyar építészet ugyanitt a 
korszerűség követelményét fejtette ki építészi 
szakszerűséggel, klasszicizáló hajlamú megkö-
zelítésben és fogalmazásban. Kotsis mint a kor-
szak kiemelkedő építésze a természetes úton 
magyarrá váló, minőségi építészet funkcionalitá-
sát emelte be az építészetbe új követelményként. 
Lévén az új nemzedékkel lépést tartó műegyete-
mi tanár, a negyvenes évek elején már hallgatói-
nak falusi parasztházterveit prezentálta az Épí-
tészetben, kritikai megjegyzésekkel ellátva.11

Az évtized elmozdulásaihoz lehet adalék, ha 
egybeolvassuk Vámos Ferenc két 1939es, kor-
szakhatárt záró vitacikkét a korábbi, lechneri kor
szakhoz rögzített írásaival. Fenntartja, hogy „a 
ma gyar építészettörténetnek még külön számadá-
sa van a Lechnerproblémával” (Korszerű ma gyar 
építőstílust), de saját Lechnerértelmezését már 
rávetíti a bartóki modellre (Milyen történelmi titko-
kat árul el a magyar parasztházak ősi stílusa?). 

A reformépítészet az építészeti tudást szociá-
lis célkitűzés szolgálatába kívánta állítani, tehát 
szociálisfunkcionális szempontokkal egészítette 
ki a népit mint esztétikaierkölcsi követelményt. A 
realitások talaján kínált megoldásokat, nagyjából 
úgy, ahogy padányi Gulyás Jenő és köre látta. A 
válságkor építészetének ugyanis azzal kellett 
szembesülnie, hogy nemcsak annyi a kérdés, hogy 
mi a magyar(os) vagy mi a népi az építészet ben, 
hanem hogy mennyiben építészet egyáltalán? 
Amikor megemlékezéseket és előadásokat tartot-
tak a Mérnökegylettől a Magyar Kőművesmeste-
rek lapjának ankétjáig, vagy a gazdasági válság, 
a háború kellős közepén keresték a magyar jelleg 
építészeti lényegét – nagyjából ebbe a valóság
kérdésbe ütköztek a mozgalom képviselői is a 
tudatosodás és tisztázódás folyamatában. 

Gyakorlati problémává és feladattá vált a kul-
túra, a népi építészet, szükségessé vált tehát 
olyan felmérések elkészítése, amelyekben szak-
szerűen leírják a falusi építkezések módját, a pa
rasztház szerkezetét, anyagait, sőt használatát is. 
A felmérések közvetlen célja az volt, hogy a gyűj-
tés további tudományos rendszerezés nélkül is 

azonnal felhasználható legyen. A folyamat nagy-
jából tíz évig tartott, és a kormányok bizonyos 
támogatását élvezte. A legelső, a balatoni régióról 
felméréseivel hírt adó Tóth Kálmán karrierje a 
Balatoni Intézőbizottságtól (1925) a Néprajzi Tár-
saság építészeti szakosztályán át (1935–38) a 
Magyar Ház Barátai Társasághoz (Mérnök és 
Építészegylet) és az ún. ONCSAakciók felügye-
letéig vezetett (1940). Az elvégzett feltáró munka 
mennyisége sem volt csekély: 1938ra mintegy 
18 sajátos vidékről készült 6000 fénykép és 600 
rajz, a teljes dokumentumgyűjtemény százezres 
nagyságrendű lehetett. Néhány kötetnyi anyag 
rendezésére azonnal sor került. 

Ilyen alapos felmérések után viszont már nem 
lehetett kívülről látni a nehéz körülmények között 
élő parasztság életét. A sikereken felbuzdulva 
padányi Gulyás Jenő és Antal Dezső a magyar 
mérnök- és építésztársadalom aktív részvételét 
szorgalmazták, és kérelmezték egy hivatalos fa-
luépítési intézet felállítását. Ők voltak a szűkebb 
mag köré szerveződött kb. negyven fős csapat 
szellemi irányítói. programjukban ekkor már sze-
repelt a falu népének egészségvédelme, jólétének 
elősegítése és ízlésének figyelembe vétele, tehát 
helyet kaptak a szociális szempontok és megje-
lentek a funkcionális szempontból értékelhető új 
tényezők. Itt és ebben a fázisban találhatunk érint
kezési pontokat a népi építészet kezdeményezé-
sei és az új építészet alapelvei között is, hiszen 
az utóbbi igencsak tudatosan kívánta befolyásol-
ni a társadalom szociális folyamatait. Különleges 
kísérletnek számított a már említett dévaványai 
mintaparasztház, amit kétféle építészeti felfogás-
ban építettek meg. A CIrpACos változat alkotói 
Molnár Farkas, Ligeti pál, rácz György és pajor 
Zoltán voltak, a népies házat padányi Gulyás Jenő 
jegyezte. A tanulságot azonban csak a kipróbált 
lakásépítési akciók után lehetett levonni. Egy 
összegzés szerint a falukutatás, a népi építésze-
ti értékek felmérése és publikálása, gyakorlati 
téren az Országos Nép és Családvédelmi Alap 
megalakulása (1940), a falusi lakásépítés reális 
és jellegzetes megvalósítási formája négy év alatt 
tízezernyi lakást eredményezett. e törekvések 
kiemelkedő építész képviselője és az ONCSA
házak építésének szervezője a már említett Tóth 
Kálmán volt, aki, mint az 1940ben megalakult A 

10 A BMT tevékenységéhez még: Kertész K. róbert: A 
Magyar Műhely Szövetség falusi néplakás kiállítása, kat., 
(Antal Dezső, dr. Kotsis Endre, Várai János és Zöldy Emil 
terveivel), Bp. 1936/6. További falukutatások folytak a sá-
rospataki református teológiai akadémia faluszemináriu-
main Dr. Újszászy Kálmán vezetésével, a Sarló mozgalom 
(Felvidék), a Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközös-
sége (a cserkészet) és a népfőiskolák keretében, ill. az Er-
délyi Fiatalok Köre szervezésében.

11 A magyar falu hangulatába beillő épületek. tanítványai-
nak terveiből szerk.: Kotsis Iván, Építészet, 1942/1. 19–24.
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a 30as évek derekán. A magyar társadalomban 
a reformkorban vagy a századfordulót követő 
rövid időszakban láthattunk hasonló szellemi 
pezsgést, mint a harmincas évek derekán. 1934
35től számítható a népi mozgalom általános 
fellendülése: megindult a Válasz c. folyóirat (Gu-
lyás pál és Németh László alapításában); a neves 
etnográfus, Györffy István bemutatta A magyar 
ház kutatási anyagát a bölcsészkaron, 1935ben 
még a konzervatív oldalon is megmozdultak: Bo-
dor Antal, a Falukutató Intézet igazgatója módszer-
tani könyvet adott ki A falukutatás vezérfonala 
címen, de falukutatás folyt már a húszas évek óta 
a sárospataki református akadémia, az öregcser-
készek és a népfőiskolai mozgalom, ill. a példaadó 
Bartha Miklós Társaság keretei között is. Talán 
nem köztudott, hogy a reformnemzedékekből 
szer veződött Bartha Miklós Társasághoz és való
ságfeltáró tevékenységéhez már 1925től eléggé 
nagy számban csatlakoztak fiatal építészek, elté-
rő származással és politikai beállítódással is.10 az 
építészeti népi irány szellemi feltöltődé sét tehát 
segítették más szellemitársadalmi reformtörekvé
sek, amelyek azután még az országhatáron túlról 
is egybekapcsolták a húszas és harmincas évtized 
reformnemzedékeit. Ilyen volt az Erdélyi Fiatalok 
tömörülése vagy a csehszlovákiai magyar Sarló
mozgalom, amely a középeurópaiság bartóki 
gondolatát is zászlajára tűzte azzal a hátszéllel, 
amit egy friss szellemű budapesti folyóirat, az 
Apolló biztosított 1934 és 39 között. A Márciusi 
Fronton belül és kívül is voltak cselekvést sürgető 
támogatói, mint a népi mozgalom publicistái (Féja 
Géza), írói (Németh László, Kodolányi János) vagy 
a rangidős Móricz Zsigmond. Leginkább a nép-
zenekutatás modellje terjedt: a népfőiskolai, cser-
kész és falukutató mozgalom, az irodalmi népi 
mozgalom és a szociográfiai irodalom mindmind 
a népi forrásokig kerestek vissza, és ennek nem 

csupán ízlésbeli oka volt. A reformnemzedékek 
tudatos munkával igyekeztek belülről előkészíteni 
és sürgetni a demokratikus társadalmi változáso-
kat. A szunnyadó népi források organikus kultúrá-
jából akartak építkezni, hogy a várható és elkerül-
hetetlen civilizációstechnikai váltás ne érje felké-
születlenül a zömében falusiparaszti magyar 
társadalmat. Az építészeti publicisztika mindezek-
kel lépést tartott: Csaba rezső, a népi építészet 
ideológuspublicis tája 1934ben megírta Nemze-
ti építészet (A magyar építőművészet útja) című 
összefoglalóját a mozgalom frissen alapított lap-
jában (Építőmunka), a Városkultúra lapjain Tóth 
János A korszerű ma gyar építészet útja címmel 
értelmezte és ismertette a Kodály gyűjtései, Bar-
tók zenéje nyomán elfogadott zenei példa építé-
szeti gyakorlatát, és egy teljes programtervet az 
építészeti fordulat társadalmi megvalósítására az 
egyetemi képzéstől, a megrendelői ízlésváltásig. 

A második világháború kitörése előtt, nagyjából 
az 1939es évvel zárul az eszmeiideológiai ala-
pok tisztázása az építészet népi mozgalmában, 
melyhez lényegesen hozzájárult, hogy 1937ben 
a Független Kisgazdapárt vezére, Eckhardt Tibor 
a reformokra nyitott Magyarország c. lapon ke-
resztül akciót indított az aszálysújtotta Dévaványa 
nagyközség szikes talajának javítására. ennek 
eredményeképpen épült meg a dévaványai min-
ta-kisgazdaház. ezen a történeti állomáson szem-
léltethető, hogy a nemzeti jelleg kialakítása és a 
népi hagyományok felhasználása a harmincas 
évek vége felé kulturális és esztétikai, szűken épí
tészszakmai kérdésből építészetigyakorlati kér-
déssé vált, megoldására életképes ajánlatokkal 
kellett előállni. Az idealisztikus harmincas évtized 
lezárásaként olvashatjuk tehát a népi radikális 
Féja Géza kritikáját (Korszerű magyar építőstílust!) 
és a nemzeti radikalizmust képviselő BajcsyZsi-
linszky endre kezdeményező buzdításait (pl. 
Tanuljunk építeni a néptől) a Magyarország ban, 
és ennek a lapnak a szellemiségébe illeszthető 
Vámos Ferenc évtizedes mérlege és vitaindítója: 
Milyen titkokat árul el az ősi magyar parasztházak 
stílusa?. A Magyar Szemle nevezetes kérdésére 
(Mi a magyar?) a megjelentetett kötetben Gerevich 
Tibor A magyar művészet szelleme címen felelt. 
Megtartva a nemzeti lélek eszméjét, a lechneri 
„zseniális tévedés” értelmezésével, de lényegében 

a korszerűség mellett voksolt. Kotsis Iván rövid 
tanulmánya, a Mai magyar építészet ugyanitt a 
korszerűség követelményét fejtette ki építészi 
szakszerűséggel, klasszicizáló hajlamú megkö-
zelítésben és fogalmazásban. Kotsis mint a kor-
szak kiemelkedő építésze a természetes úton 
magyarrá váló, minőségi építészet funkcionalitá-
sát emelte be az építészetbe új követelményként. 
Lévén az új nemzedékkel lépést tartó műegyete-
mi tanár, a negyvenes évek elején már hallgatói-
nak falusi parasztházterveit prezentálta az Épí-
tészetben, kritikai megjegyzésekkel ellátva.11

Az évtized elmozdulásaihoz lehet adalék, ha 
egybeolvassuk Vámos Ferenc két 1939es, kor-
szakhatárt záró vitacikkét a korábbi, lechneri kor
szakhoz rögzített írásaival. Fenntartja, hogy „a 
ma gyar építészettörténetnek még külön számadá-
sa van a Lechnerproblémával” (Korszerű ma gyar 
építőstílust), de saját Lechnerértelmezését már 
rávetíti a bartóki modellre (Milyen történelmi titko-
kat árul el a magyar parasztházak ősi stílusa?). 

A reformépítészet az építészeti tudást szociá-
lis célkitűzés szolgálatába kívánta állítani, tehát 
szociálisfunkcionális szempontokkal egészítette 
ki a népit mint esztétikaierkölcsi követelményt. A 
realitások talaján kínált megoldásokat, nagyjából 
úgy, ahogy padányi Gulyás Jenő és köre látta. A 
válságkor építészetének ugyanis azzal kellett 
szembesülnie, hogy nemcsak annyi a kérdés, hogy 
mi a magyar(os) vagy mi a népi az építészet ben, 
hanem hogy mennyiben építészet egyáltalán? 
Amikor megemlékezéseket és előadásokat tartot-
tak a Mérnökegylettől a Magyar Kőművesmeste-
rek lapjának ankétjáig, vagy a gazdasági válság, 
a háború kellős közepén keresték a magyar jelleg 
építészeti lényegét – nagyjából ebbe a valóság
kérdésbe ütköztek a mozgalom képviselői is a 
tudatosodás és tisztázódás folyamatában. 

Gyakorlati problémává és feladattá vált a kul-
túra, a népi építészet, szükségessé vált tehát 
olyan felmérések elkészítése, amelyekben szak-
szerűen leírják a falusi építkezések módját, a pa
rasztház szerkezetét, anyagait, sőt használatát is. 
A felmérések közvetlen célja az volt, hogy a gyűj-
tés további tudományos rendszerezés nélkül is 

azonnal felhasználható legyen. A folyamat nagy-
jából tíz évig tartott, és a kormányok bizonyos 
támogatását élvezte. A legelső, a balatoni régióról 
felméréseivel hírt adó Tóth Kálmán karrierje a 
Balatoni Intézőbizottságtól (1925) a Néprajzi Tár-
saság építészeti szakosztályán át (1935–38) a 
Magyar Ház Barátai Társasághoz (Mérnök és 
Építészegylet) és az ún. ONCSAakciók felügye-
letéig vezetett (1940). Az elvégzett feltáró munka 
mennyisége sem volt csekély: 1938ra mintegy 
18 sajátos vidékről készült 6000 fénykép és 600 
rajz, a teljes dokumentumgyűjtemény százezres 
nagyságrendű lehetett. Néhány kötetnyi anyag 
rendezésére azonnal sor került. 

Ilyen alapos felmérések után viszont már nem 
lehetett kívülről látni a nehéz körülmények között 
élő parasztság életét. A sikereken felbuzdulva 
padányi Gulyás Jenő és Antal Dezső a magyar 
mérnök- és építésztársadalom aktív részvételét 
szorgalmazták, és kérelmezték egy hivatalos fa-
luépítési intézet felállítását. Ők voltak a szűkebb 
mag köré szerveződött kb. negyven fős csapat 
szellemi irányítói. programjukban ekkor már sze-
repelt a falu népének egészségvédelme, jólétének 
elősegítése és ízlésének figyelembe vétele, tehát 
helyet kaptak a szociális szempontok és megje-
lentek a funkcionális szempontból értékelhető új 
tényezők. Itt és ebben a fázisban találhatunk érint
kezési pontokat a népi építészet kezdeményezé-
sei és az új építészet alapelvei között is, hiszen 
az utóbbi igencsak tudatosan kívánta befolyásol-
ni a társadalom szociális folyamatait. Különleges 
kísérletnek számított a már említett dévaványai 
mintaparasztház, amit kétféle építészeti felfogás-
ban építettek meg. A CIrpACos változat alkotói 
Molnár Farkas, Ligeti pál, rácz György és pajor 
Zoltán voltak, a népies házat padányi Gulyás Jenő 
jegyezte. A tanulságot azonban csak a kipróbált 
lakásépítési akciók után lehetett levonni. Egy 
összegzés szerint a falukutatás, a népi építésze-
ti értékek felmérése és publikálása, gyakorlati 
téren az Országos Nép és Családvédelmi Alap 
megalakulása (1940), a falusi lakásépítés reális 
és jellegzetes megvalósítási formája négy év alatt 
tízezernyi lakást eredményezett. e törekvések 
kiemelkedő építész képviselője és az ONCSA
házak építésének szervezője a már említett Tóth 
Kálmán volt, aki, mint az 1940ben megalakult A 

10 A BMT tevékenységéhez még: Kertész K. róbert: A 
Magyar Műhely Szövetség falusi néplakás kiállítása, kat., 
(Antal Dezső, dr. Kotsis Endre, Várai János és Zöldy Emil 
terveivel), Bp. 1936/6. További falukutatások folytak a sá-
rospataki református teológiai akadémia faluszemináriu-
main Dr. Újszászy Kálmán vezetésével, a Sarló mozgalom 
(Felvidék), a Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközös-
sége (a cserkészet) és a népfőiskolák keretében, ill. az Er-
délyi Fiatalok Köre szervezésében.

11 A magyar falu hangulatába beillő épületek. tanítványai-
nak terveiből szerk.: Kotsis Iván, Építészet, 1942/1. 19–24.
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Magyar Ház Barátai Körének egyik alapítója, pa
dányiék és Csaba rezső és Tóth János mellett a 
sajtómunkából is kivette a részét. 

az Építészet rendszeresen publikálta a jónak 
talált terveket, a mintaházak megoldásait, egye-
temi hallgatók munkáit;12 csak az egyszerű falusi 
ház homlokzatára akár ötven, autentikus kutatá-
sokkal is igazolt változattal tudtak előállni. Az 
ONCSAház akció és az említett építészek által 
tervezett háztípusok alapján az 1941es árvizek 
után megvalósult további 17 ezer lakóház sok 
értéket hordozott. Egyszerű szerkezeteik, hagyo-
mányos életformát fejlesztő megoldásaik jobban 
megfeleltek a falusi szociális lakásépítés követel-
ményeinek, mint a korábbi dévaványai kísérlet 
CIAMcsoportnak az életformába merev elvekkel 
beleavatkozó elképzelései. Tegyük hozzá: a 
CIrpACos csoport a következő évben külső nyo-
másra megszűnt – nem ismerhetjük a folytatást.

Célszerűség vagy művészet?

Hogy a felhalmozódott kérdések mennyire átlép-
ték az építészeti viták kereteit, jól mutatja a kora-
beli sajtóviták időbeli elhelyezkedése. A történeti
esztétikai értékelések javarészt lezárultak, még a 
lechneri mozgalomhoz kapcsolódva. Abban, hogy 
az építészet társadalmi közegét jelentő építésze-
ti és megrendelői közízlést, sőt a paraszti ízlést 
fejleszteni, csiszolni kell, mindenki egyetértett. A 
korszak derekán már kialakult az a lapstruktúra, 
amely az építőművésztől (mérnöktől) az építő-
mester és az építtető szintjéig igyekezett elvinni 
a szóban forgó kérdéseket. Kiemelkedett közülük 
a nagy hagyományokkal ren delkező Vállalkozók 
Lapja, amelynek művészeti melléklete, a Tér és 
Forma13 (havonta), ill. Építőipari Szemle c. szak
melléklete sokat tettek a kor építészeti színvona-
lának emeléséért. Az építé szet valós szakmai 
kérdései, az építészképzés új igényei saját orgá-
numaikban kaptak helyet: pl. a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet Közleményeiben, a konzervatív 
Építő Ipar – Építő Művészet vagy a modern Építő-
ipari Szemle hasáb jain, ill. a nagy számban meg-
jelenő művészeti (Magyar Építőművészet, Magyar 
Iparművészet), mér nöki (Műszaki Világ, Építészet, 

A Technikus) és építőipari (Építőmesterek Közlö-
nye, Ma gyar Kőművesmesterek Lapja) szaklap-
okban. A magyar népi építészeti gyűjtés bemuta-
tását a Műszaki Világ vállalta. 

A nyilvánosság előtt zajló sajtóankétok azon-
ban egytől egyig az építészeten kívülre vezettek. 
a Pesti Naplóé 1930ban a nemzeti kérdéshez 
(Kö vekbe írt magyar dráma címen), a Magyarorszá-
gé 1934ben és 1939ben gyakorlati és szociális 
irányba (Magyar kövek és Korszerű magyar építő-
stílust címekkel). Az első még a Lechner Társaság 
mozgósító erejéről tanúskodott, az utóbbiakban 
már a politikai ellenzék terjesztette ki népfrontprog-
ramját az építészeti mozgalomra. végezetül a 
Hajlék, Csaba rezső építészeti füzete 1944ben 
teljesen kivitte a népi építészet kérdését az irodal-
mi népiesség és az ún. harmadik utas felfogás 
körébe Féja Géza, Karácsony Sándor, Németh 
László és Veres péter megszólaltatásával. Ez a 
lap még nevében is kapcsolódott a hagyomány-
őrző vonalhoz, hiszen a hajlék szót magát Győrffy 
István korszaknyitó írása (A magyar ház) emelte 
közhasználatba a 30as évek derekán. Ugyanak-
kor a lap egyetlen megjelent számának írásaival 
reprezentálta, mennyire csak tervekben létező 
épí tészet az, aminek a jövőjéről kérdez – és a 
hozzászólók sem építészek. Amikor a fentiek 
közül a leginkább ideologikus gondolkodó, Kará-
csony Sándor Magyar lélek, ma gyar építészet 
címen a jövendő magyar falu építé szetéről nyilat-
kozott, finoman átgondolta, latolgatta a jövőt, és 
legfeljebb remélte, hogy „kitágulnak az ősi magyar 
formák, s ezáltal európai értelemben is magas 
művészetre válnak képesekké.” Németh László, 
aki tudatában volt, hogy az ő KertMa gyarország 
gondolata milyen radikális újítást jelentene a ko-
rábbi agrártársadalomhoz képest, mert ennek 
építészeti előzménye nem nagyon volt a hazában, 
kritikusan fogalmazott: „Az elé a feladat elé, hogy 
egy sajátos fekvésű és tervszerű birtokot a rajta 
sarjadó növényzettel, munkahellyel, szállással 
együtt egy műalkotásba foglaljon, s a rajt folyó 
életre ezzel a művészet színét lopja: magyar épí-
tőművész még nemigen került.”14 németh az 
ONCSAhá zak tapasztalatait kevesellte, vala-

mennyire a modern felfogás szemléletmódját 
(telepítés, célszerűség) plántálta volna a népiek 
erkölcsi talajába. 

A mából nézve és az ifjabb generáció múltfe-
ledése miatt különösen fontos kérdés, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a korabeli szövegek nyelveze-
tére. Az építészeti kérdésekről folyó korabeli dis-
kurzus nemcsak másmás építészeti felfogás, 
hanem többféle beszédmód megfigyelésére ad 
módot a mai olvasó számára. Más a retorikája a 
lechneriánus korszaknak, ahol a konzervatívoktól 
válik külön pl. Jánszky beszédmódja. De másként 
szól Csaba rezső és Vámos Ferenc, és mindket-
tejüktől elkülöníthető padányi Gulyás szikárabb 
retorikája. Ebben a polifóniában tehát korszakon-
ként több hangot hallhatunk, de a terminológiai 
különbségek és az építészet feladatának, az épí-
tészet mint művészet prolematikájának erőtelje-
sen más megfogalmazását a negyvenes évek ún. 
népiurbánus vitáinak a két szólamában lehet 
legkönnyebben elkülöníteni.

A korábbi együttműködés vagy legalább pár-
beszéd kialakításában még sajátos szerepe volt 
annak, hogy a modernek hazai propagátora, 
Bierbauer Virgil felkészültsége és tárgyszerű hoz-
záállása miatt nem egy esetben elősegítette vagy 
gazdagította a népiek szakmai megközelítéseit. 
Ő már korábban, a húszas évek elején behatóan 
tanulmányozta a népi építés kérdéseit, pl. a vá-
lyogépítkezést. Így főképpen a falusi építkezés 
mérnöki és előítélettől mentes megközelítésével 
adott példát a népieknek (és keltett némi bizalmat-
lanságot saját közegében).15 Mivel azonban a 
falusi építés ügye sokkal inkább látszott társadal-
migazdasági, mint művészi kérdésnek, az ún. új 
építészet saját radikális céljaihoz mérten megal-
kuvónak érezte a népi mozgalom esztétikai állás-
foglalását. Úgy tekintette a falusiak ízlésének a 
figyelembe vételét, mintha a falusi építkezés ha-
gyományainak megőrzése a parasztság elmara-
dottságának a konzerválását szolgálta volna. ezt 
az aggályt nyíltan megfogalmazta rihmer (később 
Granasztói) pál, aki talán éppen a kiváltott viták 
hatására csatlakozott később az urbánus oldalhoz. 
Az elkülönülések alapjául szolgáló problematika 

azonban ennél összetettebb volt. A népiek a formai 
elvárásokban nem pusztán a szándékosan nem 
szép (pl.a CIrpACos) falusi házak szokatlan 
megjelenését kifogásolták, hanem azok építésze-
ti minőségét is. padányi Gulyás megfogalmazta, 
hogy számukra elengedhetetlen a helyi adottsá-
gok figyelembe vétele és a tájba illesztés követel-
ménye, mivel ez utóbbinak egyetemes építésze-
ti tartalma van. E követelmény jegyében és a 
negyvenes években fellendülő erdélyi építkezések 
hazai sajtója révén ismét hivatkozási alap lett a 
sajtóban Kós Károly szemlélete.16

padányi még a kiélezett viták előtt, 1941ben 
a széles szakmai nyilvánosság elé tárta középutas, 
reformeri nézeteit, amelyekkel az új építészet és 
minden radikalizmus társadalomboldogító építészi 
szerepértelmezésétől elhatárolódott. Felfogásá-
ban „az építészet nem állítja önmagáról, hogy a 
kultúra kezdete vagy célja volna. Az építész (egye-
temi műveltségéhez illően) nem téveszti össze a 
kultúra és a civilizáció fogalmait, nem kívánja azt 
sem, hogy társadalmi helyzete ott is a vezető 
helyet biztosítsa számára, ahol – mint a magyar 
ízlés, a magyar kultúra kialakításában – nyilván 
az irodalommal, a költészettel, a zenével, a böl-
csészettel kell a szerepekben osztoznia. De úgy 
érzi az építész, hogy mindenesetre gazdája és 
ura az építészetnek, az épületnek. Szemléletének 
központjába nem is önmagát, legkevésbé társa-
dalmi, vagy anyagi helyzetét teszi, sőt ezeket 
onnan ki is rekeszti. A mű az, amelynek szem-
pontjait irányadónak tekinti s azt vizsgálja: jóe 
tevékenységének célja, a ház, az épület.”17

Egy 1942es sajtószemléből tudhatjuk, hogy 
az építészet jövőjéért aggódó szakma fájlalta, 
hogy a korabeli, ezernél több folyóirat között mind-
össze 28 műszaki folyóirat volt, és ezek közül is 
kilenc öt évfolyamnál fiatalabb, s csak hat idősebb 
húsz évfolyamnál. Mivel a kor politikája nemcsak 
identitásképző, hanem afféle kultúrdiplomáciai 
szerepet is szánt a kultúrának, ahogyan a 
„kultúrdefetizmus” elleni harcban Klebelsberg, a 
harmincas évek nemzeti reformmunkatervének 

12 Ld. előző jegyzet
13 Tér és Forma (1928–1948 ), szerk.: Bierbauer (Borbíró) 
Virgil (1931ig Komor Jánossal); 1943tól Fischer József.

15 a Tér és Forma 1929ben két számot szentelt a népi 
építészet kérdésének.

16 Nagy Zoltán: Az erdélyi magyar művészet kisebbségi 
élete. Szépművészet, 1940/1. 15–77.
17 padányi Gulyás Jenő: Az iparművészet és az iparművé-
szek ügye. MMÉE Közl. LXXV. köt. 1941. III. 23. 11–12.

14 Németh László, Magyar építészet. (Sorskérdések) Bp, 
MagvetőSzépirodalmi, 1989. 774–785.
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Magyar Ház Barátai Körének egyik alapítója, pa
dányiék és Csaba rezső és Tóth János mellett a 
sajtómunkából is kivette a részét. 

az Építészet rendszeresen publikálta a jónak 
talált terveket, a mintaházak megoldásait, egye-
temi hallgatók munkáit;12 csak az egyszerű falusi 
ház homlokzatára akár ötven, autentikus kutatá-
sokkal is igazolt változattal tudtak előállni. Az 
ONCSAház akció és az említett építészek által 
tervezett háztípusok alapján az 1941es árvizek 
után megvalósult további 17 ezer lakóház sok 
értéket hordozott. Egyszerű szerkezeteik, hagyo-
mányos életformát fejlesztő megoldásaik jobban 
megfeleltek a falusi szociális lakásépítés követel-
ményeinek, mint a korábbi dévaványai kísérlet 
CIAMcsoportnak az életformába merev elvekkel 
beleavatkozó elképzelései. Tegyük hozzá: a 
CIrpACos csoport a következő évben külső nyo-
másra megszűnt – nem ismerhetjük a folytatást.

Célszerűség vagy művészet?

Hogy a felhalmozódott kérdések mennyire átlép-
ték az építészeti viták kereteit, jól mutatja a kora-
beli sajtóviták időbeli elhelyezkedése. A történeti
esztétikai értékelések javarészt lezárultak, még a 
lechneri mozgalomhoz kapcsolódva. Abban, hogy 
az építészet társadalmi közegét jelentő építésze-
ti és megrendelői közízlést, sőt a paraszti ízlést 
fejleszteni, csiszolni kell, mindenki egyetértett. A 
korszak derekán már kialakult az a lapstruktúra, 
amely az építőművésztől (mérnöktől) az építő-
mester és az építtető szintjéig igyekezett elvinni 
a szóban forgó kérdéseket. Kiemelkedett közülük 
a nagy hagyományokkal ren delkező Vállalkozók 
Lapja, amelynek művészeti melléklete, a Tér és 
Forma13 (havonta), ill. Építőipari Szemle c. szak
melléklete sokat tettek a kor építészeti színvona-
lának emeléséért. Az építé szet valós szakmai 
kérdései, az építészképzés új igényei saját orgá-
numaikban kaptak helyet: pl. a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet Közleményeiben, a konzervatív 
Építő Ipar – Építő Művészet vagy a modern Építő-
ipari Szemle hasáb jain, ill. a nagy számban meg-
jelenő művészeti (Magyar Építőművészet, Magyar 
Iparművészet), mér nöki (Műszaki Világ, Építészet, 

A Technikus) és építőipari (Építőmesterek Közlö-
nye, Ma gyar Kőművesmesterek Lapja) szaklap-
okban. A magyar népi építészeti gyűjtés bemuta-
tását a Műszaki Világ vállalta. 

A nyilvánosság előtt zajló sajtóankétok azon-
ban egytől egyig az építészeten kívülre vezettek. 
a Pesti Naplóé 1930ban a nemzeti kérdéshez 
(Kö vekbe írt magyar dráma címen), a Magyarorszá-
gé 1934ben és 1939ben gyakorlati és szociális 
irányba (Magyar kövek és Korszerű magyar építő-
stílust címekkel). Az első még a Lechner Társaság 
mozgósító erejéről tanúskodott, az utóbbiakban 
már a politikai ellenzék terjesztette ki népfrontprog-
ramját az építészeti mozgalomra. végezetül a 
Hajlék, Csaba rezső építészeti füzete 1944ben 
teljesen kivitte a népi építészet kérdését az irodal-
mi népiesség és az ún. harmadik utas felfogás 
körébe Féja Géza, Karácsony Sándor, Németh 
László és Veres péter megszólaltatásával. Ez a 
lap még nevében is kapcsolódott a hagyomány-
őrző vonalhoz, hiszen a hajlék szót magát Győrffy 
István korszaknyitó írása (A magyar ház) emelte 
közhasználatba a 30as évek derekán. Ugyanak-
kor a lap egyetlen megjelent számának írásaival 
reprezentálta, mennyire csak tervekben létező 
épí tészet az, aminek a jövőjéről kérdez – és a 
hozzászólók sem építészek. Amikor a fentiek 
közül a leginkább ideologikus gondolkodó, Kará-
csony Sándor Magyar lélek, ma gyar építészet 
címen a jövendő magyar falu építé szetéről nyilat-
kozott, finoman átgondolta, latolgatta a jövőt, és 
legfeljebb remélte, hogy „kitágulnak az ősi magyar 
formák, s ezáltal európai értelemben is magas 
művészetre válnak képesekké.” Németh László, 
aki tudatában volt, hogy az ő KertMa gyarország 
gondolata milyen radikális újítást jelentene a ko-
rábbi agrártársadalomhoz képest, mert ennek 
építészeti előzménye nem nagyon volt a hazában, 
kritikusan fogalmazott: „Az elé a feladat elé, hogy 
egy sajátos fekvésű és tervszerű birtokot a rajta 
sarjadó növényzettel, munkahellyel, szállással 
együtt egy műalkotásba foglaljon, s a rajt folyó 
életre ezzel a művészet színét lopja: magyar épí-
tőművész még nemigen került.”14 németh az 
ONCSAhá zak tapasztalatait kevesellte, vala-

mennyire a modern felfogás szemléletmódját 
(telepítés, célszerűség) plántálta volna a népiek 
erkölcsi talajába. 

A mából nézve és az ifjabb generáció múltfe-
ledése miatt különösen fontos kérdés, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a korabeli szövegek nyelveze-
tére. Az építészeti kérdésekről folyó korabeli dis-
kurzus nemcsak másmás építészeti felfogás, 
hanem többféle beszédmód megfigyelésére ad 
módot a mai olvasó számára. Más a retorikája a 
lechneriánus korszaknak, ahol a konzervatívoktól 
válik külön pl. Jánszky beszédmódja. De másként 
szól Csaba rezső és Vámos Ferenc, és mindket-
tejüktől elkülöníthető padányi Gulyás szikárabb 
retorikája. Ebben a polifóniában tehát korszakon-
ként több hangot hallhatunk, de a terminológiai 
különbségek és az építészet feladatának, az épí-
tészet mint művészet prolematikájának erőtelje-
sen más megfogalmazását a negyvenes évek ún. 
népiurbánus vitáinak a két szólamában lehet 
legkönnyebben elkülöníteni.

A korábbi együttműködés vagy legalább pár-
beszéd kialakításában még sajátos szerepe volt 
annak, hogy a modernek hazai propagátora, 
Bierbauer Virgil felkészültsége és tárgyszerű hoz-
záállása miatt nem egy esetben elősegítette vagy 
gazdagította a népiek szakmai megközelítéseit. 
Ő már korábban, a húszas évek elején behatóan 
tanulmányozta a népi építés kérdéseit, pl. a vá-
lyogépítkezést. Így főképpen a falusi építkezés 
mérnöki és előítélettől mentes megközelítésével 
adott példát a népieknek (és keltett némi bizalmat-
lanságot saját közegében).15 Mivel azonban a 
falusi építés ügye sokkal inkább látszott társadal-
migazdasági, mint művészi kérdésnek, az ún. új 
építészet saját radikális céljaihoz mérten megal-
kuvónak érezte a népi mozgalom esztétikai állás-
foglalását. Úgy tekintette a falusiak ízlésének a 
figyelembe vételét, mintha a falusi építkezés ha-
gyományainak megőrzése a parasztság elmara-
dottságának a konzerválását szolgálta volna. ezt 
az aggályt nyíltan megfogalmazta rihmer (később 
Granasztói) pál, aki talán éppen a kiváltott viták 
hatására csatlakozott később az urbánus oldalhoz. 
Az elkülönülések alapjául szolgáló problematika 

azonban ennél összetettebb volt. A népiek a formai 
elvárásokban nem pusztán a szándékosan nem 
szép (pl.a CIrpACos) falusi házak szokatlan 
megjelenését kifogásolták, hanem azok építésze-
ti minőségét is. padányi Gulyás megfogalmazta, 
hogy számukra elengedhetetlen a helyi adottsá-
gok figyelembe vétele és a tájba illesztés követel-
ménye, mivel ez utóbbinak egyetemes építésze-
ti tartalma van. E követelmény jegyében és a 
negyvenes években fellendülő erdélyi építkezések 
hazai sajtója révén ismét hivatkozási alap lett a 
sajtóban Kós Károly szemlélete.16

padányi még a kiélezett viták előtt, 1941ben 
a széles szakmai nyilvánosság elé tárta középutas, 
reformeri nézeteit, amelyekkel az új építészet és 
minden radikalizmus társadalomboldogító építészi 
szerepértelmezésétől elhatárolódott. Felfogásá-
ban „az építészet nem állítja önmagáról, hogy a 
kultúra kezdete vagy célja volna. Az építész (egye-
temi műveltségéhez illően) nem téveszti össze a 
kultúra és a civilizáció fogalmait, nem kívánja azt 
sem, hogy társadalmi helyzete ott is a vezető 
helyet biztosítsa számára, ahol – mint a magyar 
ízlés, a magyar kultúra kialakításában – nyilván 
az irodalommal, a költészettel, a zenével, a böl-
csészettel kell a szerepekben osztoznia. De úgy 
érzi az építész, hogy mindenesetre gazdája és 
ura az építészetnek, az épületnek. Szemléletének 
központjába nem is önmagát, legkevésbé társa-
dalmi, vagy anyagi helyzetét teszi, sőt ezeket 
onnan ki is rekeszti. A mű az, amelynek szem-
pontjait irányadónak tekinti s azt vizsgálja: jóe 
tevékenységének célja, a ház, az épület.”17

Egy 1942es sajtószemléből tudhatjuk, hogy 
az építészet jövőjéért aggódó szakma fájlalta, 
hogy a korabeli, ezernél több folyóirat között mind-
össze 28 műszaki folyóirat volt, és ezek közül is 
kilenc öt évfolyamnál fiatalabb, s csak hat idősebb 
húsz évfolyamnál. Mivel a kor politikája nemcsak 
identitásképző, hanem afféle kultúrdiplomáciai 
szerepet is szánt a kultúrának, ahogyan a 
„kultúrdefetizmus” elleni harcban Klebelsberg, a 
harmincas évek nemzeti reformmunkatervének 

12 Ld. előző jegyzet
13 Tér és Forma (1928–1948 ), szerk.: Bierbauer (Borbíró) 
Virgil (1931ig Komor Jánossal); 1943tól Fischer József.

15 a Tér és Forma 1929ben két számot szentelt a népi 
építészet kérdésének.

16 Nagy Zoltán: Az erdélyi magyar művészet kisebbségi 
élete. Szépművészet, 1940/1. 15–77.
17 padányi Gulyás Jenő: Az iparművészet és az iparművé-
szek ügye. MMÉE Közl. LXXV. köt. 1941. III. 23. 11–12.

14 Németh László, Magyar építészet. (Sorskérdések) Bp, 
MagvetőSzépirodalmi, 1989. 774–785.



10 11

idején és a háborús szakaszban is támogatott 
egyegy lapot az aktuális kormány valamelyik 
prominense, olykor közvetlenül is. érdekes, hogy 
a konzervatív Hóman Bálint az Építészet (1941. 
márciusi) beindítására adott külön keretet a népi 
mozgalom padányiféle reformépítészi irá nyának. 
hozzá kell tennünk, hogy a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet Közlönyének a nevében írt első 
szerkesztői beköszöntő furcsa kísérletet tett arra, 
hogy ötven év folyamatait egybefogva, a népi 
mozgalmat egybekapcsolja a magyar építészet 
nemzeti törekvéseinek lechneri vonalával. Úgy 
vélte, az Egylet alapszabályai ama rendelkezésé-
nek a megvalósításához jutott közelebb, amely a 
mérnöki és építési tudományok ápo lása és fej-
lesztése mellett kötelességükké teszi a művésze-
tek ápolását és fejlesztését. A lap ezt a feladatot 
az agilis és nemzeti érzelmű padányi Gulyás fő-
szerkesztői kiválasztásával jó kezekben tudta, és 
így biztosítékot látott arra, hogy a kiadvány „nyel-
vezet tekintetéből sem távolodik el attól az 
ötvenesztendő következetes munkájával kiművelt 
magyaros irányzattól, amelynek ma műszaki 
irodalmunkban Közlönyünk a leghivatottabb kép-
viselője.” Az olvasó könnyen beláthatja, hogy ha 
ez az ötvenéves hagyomány e kívánalom szerint 
hordozható lett volna, padányi el sem vállal(hat)
ta volna a feladatot, hiszen éppen az esztétikainak 
tekintett kérdés és az említett „nyelvezet” ellen 
dolgozott akkor már másfél évtizede. De a lap 
függetlenedett, és a padányi Gulyás Jenő nevével 
megjelölhető Építészet (1941–1944) és a mögöt-
te álló reformtábor minden irányból kapott meg-
erősítést és kritikát. A Magyar Építőművészet 
Szemle rovata többször is visszatért padányi 1942
es „Magyar … Magyaros”18 c. cikkének a proble-
matikájára. az erdélyi Fodor Sándor a vitát igazol-
va megerősítette, hogy a kor kevéssé szolgálja az 
igazi művészet kiteljesedését, mert ahol a társa-
dalom szervezete beteg, ott a kultúra nem fejlődik 
sem fölfelé, sem lefelé. A felülről lefelé terjesztést 
(Kotsis Endre korábbi Építészetbeli cikkével szem
ben) Fodor elutasítot ta, de elsőrangú felelősséget 
szánt a műszaki és mérnökkarnak a falu és város 

közötti civilizációs szakadék eltüntetésében. A 
korszerűség híveként rámutatott arra az ellent-
mondásra, hogy még a Kert-magyarország re-
formgondolat hívei is képesek a magyar népha-
gyományok és lelkiség ellenségét látni a „hideg-
melegvizes civilizációban.” Ő, aki tárgyilagosság-
ra szólított fel a gáncsoskodások ellen a korszerű 
technikákkal szemben, padányival vitázva nyu-
godtan vállalhatónak tartotta a magyar díszítőele-
mek kutatását és jogosultnak az alkalmazásra tett 
kísérleteket, stílusmódosító hatásukat. 

Lényeges e részkérdés átfogó kritikáját meg-
nézni egyegy urbánus vitapartner nézőpontjából. 
Amikor (Granasztói) rihmer pál 1943ban tudat-
ta végleges elkülönülését a népi oldaltól,19 éppen 
a népi építőformákat felülértékelő és alkalmazó 
„külsőleges magyaros kilengések” befogadása 
ellen tiltakozott, mivel ezáltal tartható állandóan 
felszínen a népi építészet kérdése, és a népi épí
tőformákat így lehet glorifikálni. Ő tudományos 
fel  adatnak tekintette a kutatásokat, és a sürgető 
civilizációs kérdések megoldására kizárólag a nyu
ga ti típusú modern építészetet látta alkalmasnak. 

A nemzetit erkölcsi kérdésnek és értéknek 
tekintő beszédmód és a népiről fenntartott beszéd 
mint a kritika tárgya itt igen erős különbséget fed 
fel a gondolkodásban. Az új építészet nem a 
nemzetit hordozó kultúrához, hanem az egyete-
mes civilizációhoz kötötte a népi építészet és az 
agrárcivilizáció ügyét, és ebben nem ismert komp-
romisszumot. Ez a vita már végképp túllépte az 
épí tészet kereteit. A két tábor közötti viszonyt 
eleve rontotta, hogy a Tér és Forma főszerkesztő
je, a kiegyensúlyozó Bierbauer 1942 nyarán bevo
nult frontszolgálatra, így a lap szerkesztéséről le-
mondott. Utód ja, a harcos szociáldemokrata Fi
scher József sze rkesztőséget választott maga 
mellé. Major Máté, KismartyLechner Jenő, Weltzl 
János, Gra nasztói rihmer pál elsősorban a Né-
met és Olaszországban túlhajtott építészeti tem
pó stb. által megszédült, jobbra hajló építészek 
semlegesítését, ellensúlyozását tartotta feladatá-
nak.20 A hazai tárgyú, 1943as ún. népi-urbánus 
vitában az építészet ínsége és a háborús „vég-

helyzetkorszakváltás” előjelei mutatkoztak meg.  
Fischer József A magyar ház barátainak írt cikké-
ben hiányolta a falukutatók felvételi rajzai és 
fényképei mellől a lakók pontos szociológiai és 
közösségi adatait: „Azt fogják mondani a kényel-
mes széplelkek: de hiszen mindez nem tartozik 
az építészre, az építész tervezzen szép házakat, 
ma gyaros stílusban s minél többet merítsen a 
népies formavilágból. Azonban az építészek egy 
része néhány évtizede világosan felismerte, hogy 
az ország túlnyomó nagy többsége számára egy-
általán nem lehet szép házat, szép lakást építenie, 
mert a szép nemcsak egy fotocella látószögében 
jelentkező kép, hanem az összefüggő külső és 
belső feszültségek harmóniája. (…) Az építésze-
tet nem lehet kizárólag művészi forma kérdésként 
felfogni. Kétségtelen, hogy az épí tés elsősorban 
életfunkciók kielégítésének kerete s mint ilyen a 
szerteágazó társadalmi problémákhoz szervesen 
kapcsolódik. A lakáskérdés megoldásának a fel-
adata (…) ugyanolyan mértékben tartozik az 
építész, mint akár a közgazdász, vagy társadalmi 
reformer feladatainak a körébe. Az építész ötletei, 
új anyagok felkutatása, szerkezetek konstruálása 
kezdeményező hatással bírnak a jobb ház kiala-
kítására. Meddő, sőt káros munkát végez az épí-
tész, ha a lakás fogalmát jelentő kér déshalmazhoz 
kritika nélkül közelít, ha megáll az esztétika napos 
oldalán és nem igyekszik behatolni a kultúra mély-
fokán álló lakások minden sötét zugába.”

A korabeli népi álláspont a polémiáról a kultú-
ra kontra civilizáció párharcban fejezhető ki: a 
nyitva hagyott vita két(féle) korabeli summázatának 
retorikájában is elkülöníthető azonban a mozgal-
mon belül a korszerű és az ideologikus népi irány
zat. Füsti Molnár Sándor kultúra és civilizáció 
szembefordulását érzékelte, Csaba rezső a szel
lemi gyarmatnak az autonómiáért vívott harcát.

Major Máté cikkéből (Egy „faluépítészeti kér-
dőív”!) kiderült, hogy a két építészeti szekértábor 
között felfogásban és módszerben egyaránt lénye
gi különbségek vannak. A Tér és Forma szerkesz-
tősége szerint a népi mozgalom falukutatói ne-
megyszer a honmentő parasztromantikához jut-
nak el frázisaikkal: „Az építésznek azonban, mint 
az egész emberi életet magában foglaló, megha-
tározható és alakító ház–falu–város–ország épí-
tőjének és rendezőjének, nem szabad ezzel a 

könnyebb és csillogóbb – s ma talán bizonyos 
karrier-lehetőségeket is rejtegető, de a valóság-
feltárás szempontjából és a haladás irányában 
csak buktatót jelentő „módszerrel” megelégednie. 
(…) a falukutató építésznek (…) ezért vagy saját 
személyében kell egy kissé szociográfusnak és 
statisztikusnak, etnográfusnak és szociológusnak 
(…) lennie, vagy megfelelő szakembereket kell 
maga mellé vennie, hogy komoly, nehéz felada-
tának eleget tehessen.” A magyar reformgenerá-
ciókból a politikai értelemben baloldali építészeket, 
közülük is a csehszlovákiai-felvidéki Sarló moz-
galom műhelyét tekintik példának, „mely már 
1932-ben – a kisebbségi élet scyllái és charibdiszei 
közt is – feldobta a falukutatás gondolatát: falu-
építészeti kérdőívet szerkesztett, hogy az építész 
szemével és mérőeszközeivel hatoljon be a ma-
gyar falu titkaiba.” 

Elgondolkodtató jelzést hordoz a cikk zárlata 
(„Örömömre szolgálna, ha cikkem azokhoz is el-
jutna, akik e munkában részt vettek, vagy legalább 
is felőle hírt adnának, mert e korforduló háborgá-
sának és viharának tetőpontján jól esik számotvetni 
mindazokkal, akik egy jobb és szebb világ építé-
sén gondolkoznak és dolgoznak.”). Nem kommu-
nikációs zavart jelez, hogy jó tíz évvel késik a 
kérdőív bemutatása a Tér és Forma hasábjain. 
Mintha az új korszak képviselői készülődnének…

A modernek két reprezentánsának a népiur-
bánus vitában megjelent harcosabb publicisztiká-
ira a népi oldal válasza, melyet a magyar ház 
Barátai nevében Miskolczy László, padányi és 
Tóth Kálmán fogalmazott meg (Álláspontunk a 
magyar építészet ügyében) már kéziratban ma-
radt. a vitát gyakorlatilag a történelem önkényesen 
felfüggesztette. 

Amikor jó harminc évvel később az Élet és 
Irodalom hasábjain az ún. Tulipánvitában előkerült 
a nemzeti hagyományok kérdése, már megfordult 
a világ és a „civilizáció kontra kultúra” kérdés irá-
nya. ezt némiképpen major máté akkori Nagypa-
nel és tulipán c. vitaindítójának a címe és a vele 
polemizáló Nagy László kérdései is érzékeltetik: 
Hol a tulipán? Hol az építőművészet?21 

A kérdés újrafogalmazható.
18 padányi Gulyás Jenő: „Magyar … Magyaros”. építészet, 
1942.; Fodor Sándor: „Magyaros … magyar”, Mégegyszer 
„Magyaros … magyar”,A magyar népi építészet vitája, ma-
gyar Építőművészet, 1943. 45,  93, 221.

19 (Granasztói) rihmer pál: Levél a szerkesztőhöz. építé-
szet, 1943/2. 64.
20 Ferkai András: Űr vagy megélt tér: A nemzeti problema-
tikája a két világháború között. Terc, 2003. 9–23.

21 A vita, amely a civilizáció kontra kultúra őskérdést viszi to-
vább, 1975. szept. 27. és nov. 29. között zajlott az ÉSben.
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idején és a háborús szakaszban is támogatott 
egyegy lapot az aktuális kormány valamelyik 
prominense, olykor közvetlenül is. érdekes, hogy 
a konzervatív Hóman Bálint az Építészet (1941. 
márciusi) beindítására adott külön keretet a népi 
mozgalom padányiféle reformépítészi irá nyának. 
hozzá kell tennünk, hogy a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet Közlönyének a nevében írt első 
szerkesztői beköszöntő furcsa kísérletet tett arra, 
hogy ötven év folyamatait egybefogva, a népi 
mozgalmat egybekapcsolja a magyar építészet 
nemzeti törekvéseinek lechneri vonalával. Úgy 
vélte, az Egylet alapszabályai ama rendelkezésé-
nek a megvalósításához jutott közelebb, amely a 
mérnöki és építési tudományok ápo lása és fej-
lesztése mellett kötelességükké teszi a művésze-
tek ápolását és fejlesztését. A lap ezt a feladatot 
az agilis és nemzeti érzelmű padányi Gulyás fő-
szerkesztői kiválasztásával jó kezekben tudta, és 
így biztosítékot látott arra, hogy a kiadvány „nyel-
vezet tekintetéből sem távolodik el attól az 
ötvenesztendő következetes munkájával kiművelt 
magyaros irányzattól, amelynek ma műszaki 
irodalmunkban Közlönyünk a leghivatottabb kép-
viselője.” Az olvasó könnyen beláthatja, hogy ha 
ez az ötvenéves hagyomány e kívánalom szerint 
hordozható lett volna, padányi el sem vállal(hat)
ta volna a feladatot, hiszen éppen az esztétikainak 
tekintett kérdés és az említett „nyelvezet” ellen 
dolgozott akkor már másfél évtizede. De a lap 
függetlenedett, és a padányi Gulyás Jenő nevével 
megjelölhető Építészet (1941–1944) és a mögöt-
te álló reformtábor minden irányból kapott meg-
erősítést és kritikát. A Magyar Építőművészet 
Szemle rovata többször is visszatért padányi 1942
es „Magyar … Magyaros”18 c. cikkének a proble-
matikájára. az erdélyi Fodor Sándor a vitát igazol-
va megerősítette, hogy a kor kevéssé szolgálja az 
igazi művészet kiteljesedését, mert ahol a társa-
dalom szervezete beteg, ott a kultúra nem fejlődik 
sem fölfelé, sem lefelé. A felülről lefelé terjesztést 
(Kotsis Endre korábbi Építészetbeli cikkével szem
ben) Fodor elutasítot ta, de elsőrangú felelősséget 
szánt a műszaki és mérnökkarnak a falu és város 

közötti civilizációs szakadék eltüntetésében. A 
korszerűség híveként rámutatott arra az ellent-
mondásra, hogy még a Kert-magyarország re-
formgondolat hívei is képesek a magyar népha-
gyományok és lelkiség ellenségét látni a „hideg-
melegvizes civilizációban.” Ő, aki tárgyilagosság-
ra szólított fel a gáncsoskodások ellen a korszerű 
technikákkal szemben, padányival vitázva nyu-
godtan vállalhatónak tartotta a magyar díszítőele-
mek kutatását és jogosultnak az alkalmazásra tett 
kísérleteket, stílusmódosító hatásukat. 

Lényeges e részkérdés átfogó kritikáját meg-
nézni egyegy urbánus vitapartner nézőpontjából. 
Amikor (Granasztói) rihmer pál 1943ban tudat-
ta végleges elkülönülését a népi oldaltól,19 éppen 
a népi építőformákat felülértékelő és alkalmazó 
„külsőleges magyaros kilengések” befogadása 
ellen tiltakozott, mivel ezáltal tartható állandóan 
felszínen a népi építészet kérdése, és a népi épí
tőformákat így lehet glorifikálni. Ő tudományos 
fel  adatnak tekintette a kutatásokat, és a sürgető 
civilizációs kérdések megoldására kizárólag a nyu
ga ti típusú modern építészetet látta alkalmasnak. 

A nemzetit erkölcsi kérdésnek és értéknek 
tekintő beszédmód és a népiről fenntartott beszéd 
mint a kritika tárgya itt igen erős különbséget fed 
fel a gondolkodásban. Az új építészet nem a 
nemzetit hordozó kultúrához, hanem az egyete-
mes civilizációhoz kötötte a népi építészet és az 
agrárcivilizáció ügyét, és ebben nem ismert komp-
romisszumot. Ez a vita már végképp túllépte az 
épí tészet kereteit. A két tábor közötti viszonyt 
eleve rontotta, hogy a Tér és Forma főszerkesztő
je, a kiegyensúlyozó Bierbauer 1942 nyarán bevo
nult frontszolgálatra, így a lap szerkesztéséről le-
mondott. Utód ja, a harcos szociáldemokrata Fi
scher József sze rkesztőséget választott maga 
mellé. Major Máté, KismartyLechner Jenő, Weltzl 
János, Gra nasztói rihmer pál elsősorban a Né-
met és Olaszországban túlhajtott építészeti tem
pó stb. által megszédült, jobbra hajló építészek 
semlegesítését, ellensúlyozását tartotta feladatá-
nak.20 A hazai tárgyú, 1943as ún. népi-urbánus 
vitában az építészet ínsége és a háborús „vég-

helyzetkorszakváltás” előjelei mutatkoztak meg.  
Fischer József A magyar ház barátainak írt cikké-
ben hiányolta a falukutatók felvételi rajzai és 
fényképei mellől a lakók pontos szociológiai és 
közösségi adatait: „Azt fogják mondani a kényel-
mes széplelkek: de hiszen mindez nem tartozik 
az építészre, az építész tervezzen szép házakat, 
ma gyaros stílusban s minél többet merítsen a 
népies formavilágból. Azonban az építészek egy 
része néhány évtizede világosan felismerte, hogy 
az ország túlnyomó nagy többsége számára egy-
általán nem lehet szép házat, szép lakást építenie, 
mert a szép nemcsak egy fotocella látószögében 
jelentkező kép, hanem az összefüggő külső és 
belső feszültségek harmóniája. (…) Az építésze-
tet nem lehet kizárólag művészi forma kérdésként 
felfogni. Kétségtelen, hogy az épí tés elsősorban 
életfunkciók kielégítésének kerete s mint ilyen a 
szerteágazó társadalmi problémákhoz szervesen 
kapcsolódik. A lakáskérdés megoldásának a fel-
adata (…) ugyanolyan mértékben tartozik az 
építész, mint akár a közgazdász, vagy társadalmi 
reformer feladatainak a körébe. Az építész ötletei, 
új anyagok felkutatása, szerkezetek konstruálása 
kezdeményező hatással bírnak a jobb ház kiala-
kítására. Meddő, sőt káros munkát végez az épí-
tész, ha a lakás fogalmát jelentő kér déshalmazhoz 
kritika nélkül közelít, ha megáll az esztétika napos 
oldalán és nem igyekszik behatolni a kultúra mély-
fokán álló lakások minden sötét zugába.”

A korabeli népi álláspont a polémiáról a kultú-
ra kontra civilizáció párharcban fejezhető ki: a 
nyitva hagyott vita két(féle) korabeli summázatának 
retorikájában is elkülöníthető azonban a mozgal-
mon belül a korszerű és az ideologikus népi irány
zat. Füsti Molnár Sándor kultúra és civilizáció 
szembefordulását érzékelte, Csaba rezső a szel
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A kérdés újrafogalmazható.
18 padányi Gulyás Jenő: „Magyar … Magyaros”. építészet, 
1942.; Fodor Sándor: „Magyaros … magyar”, Mégegyszer 
„Magyaros … magyar”,A magyar népi építészet vitája, ma-
gyar Építőművészet, 1943. 45,  93, 221.

19 (Granasztói) rihmer pál: Levél a szerkesztőhöz. építé-
szet, 1943/2. 64.
20 Ferkai András: Űr vagy megélt tér: A nemzeti problema-
tikája a két világháború között. Terc, 2003. 9–23.

21 A vita, amely a civilizáció kontra kultúra őskérdést viszi to-
vább, 1975. szept. 27. és nov. 29. között zajlott az ÉSben.
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FüLEp LAJOS • MAGyAr MűVÉSZET 

Építészek között az építészet etikumát és a többi 
művészetre kiható erejét nálunk Lechner Ödön 
ismerte föl. Hogy az építészet e transcendens (…) 
küldetésének is megfelelhessen, természetesen 
előbb eleget kellett tennie önnön immanens mivol-
tának. E kettős, valójában egyetlen probléma 
megoldásához Lechnert egészen sajátos, egé-
szen „modern” út vitte el, (…) amilyen csak a mi 
időnkben lehetett. Német, Francia, Angolországon 
és a távol Kelet közvetett ismeretén át jutott el oda, 
ahonnan indult: a nemzeti építészethez (…). Egy 
(kiemelés, BK) embernek kellett tehát a klasszi-
cizmus után elveszett szerkezet és anyag becsü-
letének rehabilitálására vállalkoznia. De még 
másra is: új formanyelv, új stílus teremtésére (…). 
A németeknek nem ilyen volt a gondjuk: ők a jól 
szerkesztett, céljának megfelelő, anyagszerű (…) 
épületet akarták megcsinálni,  a stílus majd kiala-
kul belőle (…).

A népművészet, amelyen állandóan rajta volt 
a szeme, sík művészet, s az ázsiai álom ennek a 

sík művészetnek a kifejlesztésével kápráztatta. A 
síkból kellett tehát indulnia, illetve hozzá vissza-
térnie (…). Lechner végre oda jutott, hogy elvetett 
minden stílust, el minden stílushoz vonatkozást, 
el a primitív stílusokhoz szokásos visszatérést, 
hogy megkapja a síkot – a puszta falat. S amikor 
ezt megtalálta, amikor mindent elvetett, hogy teret, 
sima teret készítsen a népies eredetű formáknak, 
akkor megvolt az új építészet lehetősége.

Lechner csak csekély töredékét valósíthatta 
meg törekvésének. És ez az ember, aki úgy rá-
nyomhatta volna a maga bélyegét Budapestre, 
mint Fischer von Erlach és társai a barokk Bécsre, 
alig hagyott nyomot ebben a városban (…). 
Lechner úgy hagyhatta volna örökül e város egyik
másik részét (ha például építi a Szabadság teret!), 
mint a legeredetibbet, legegységesebbet és leg-
sajátosabban nemzetit az összes modern váro sok 
között (…). 

(Európai művészet és magyar művészet. 
Athenaeum, Budapest, 1923. 11–38.)

KOZMA LAJOS • A MAGyAr TrADÍCIÓrÓL 

(…) Mi is az, ami magyar vonatkozású, magya-
ros jellegű a letűnt korok iparművészetében? De 
hát népművészet és kézművesség között ki tud 
pontos határt húzni? (…) Keletről jött és Nyugat-
ra néz (…); nem ártott meg a kultúra a magyar 
fajnak, sőt erejét bizonyítja csak, hogy be tudta 
olvaszta ni magába az idegen bevándorlott mes-
tereket is. (…)

Erejét, temperamentumát hirdetik ezek a be-
olvadások, mert csak ott lehet szó asszimilációról, 
ahol van mihez (…) művészetünk bármely nyugati 
népével egy szintre emelkedett (…). Mindig meg-
értettük a kor uralkodó ízlését. (…) Minden politi-
kailag elnyomott nemzet megtermi az erős vágyat 
a nemzeti kultúra után (…). Sokan vagyunk, akik 
úgy érezzük, hogy ez a magába fogadó átalakító 
erő még elevenen él és működik. (…) A magyar 
tradíció (…) igenis jelenti, hogy azt csináljuk, amit 

eleink: Kelet és Nyugat hídján állva (sokszor őrt áll-
va) a magunk keleti zamatát, vidékies frissességét, 
paraszti gőgjét, díszítő készségünket forrasszuk 
össze a Nyugat pallérozott tudásával (…). 

Csak másolni, utánozni szégyen, vagy vissza-
felé menni. Ámde újat csak a korszellem mezs-
gyéjén lehet teremteni (…). Nem nehéz újnak és 
modernnek lenni. Csak belső ösztönünkre kell 
hallgatnunk, és nem szabad elfelejtenünk, hogy 
mire tanít a magyar tradíció (…). üde, világos 
lakást, kevés, de harmonikus színt, kevés, de jó 
díszt (…). Tiszta, egyszerű főformát (…). Hang-
súlyozni azt a keveset, amivel hatni akarunk. De 
mindig szerveset, dinamikusat, elevenet (…). Azt, 
hogy magyart, nem is mondom, az úgyis megvan 
abban, akit áthat a magyar tradíció (…). 

(Magyar Iparművészet, 1926/1. 1–2.)

pOGÁNy MÓrIC • MűVÉSZET ÉS NEMZETI ErŐ 

Miért szánja rá magát a kultuszminiszter (ti. 
Klebelsberg) erre az ország-világszerte oly szokat-
lan nyíltságra? (…) Mert onnan vár biztatást, (…) 
támogatást azoknak a burkolt támadásai ellen, aki-
ket ő nevezett el találó szóval kulturdefétistáknak 
és kulturdemagógoknak (…), akik értetlen közöm
bösséggel, vagy éppen ellenséges indulattal áll
nak a képzőművész munkája és alkotásai előtt. 
(…) ahogy (…) Beöthy Zsolt minden elkövetkező 
magyar írónak és irodalomnak örök törvényként 
hagyta hátra a magyarság és európaiság szoros 
és válhatatlan kapcsolatát, ahogy gróf Klebelsberg 

miniszter egész kulturpolitikájának a nemzeti 
érzés és a nyugati műveltség organikus egybefo-
nódottsága adja meg a foglalatát és jelentőségét: 
azonképpen képzőművészetünknek is a magyar 
nemzeti sajátosságok hű megőrzését és az egye-
temes világművészetbe való bekapcsolódását 
kellene programul vallania (…). 

Mi pedig ülünk továbbra is változatlanul rajz-
asztalaink fölé hajolva (…). De tudatunk mélyén 
ott csillog a remény, hogy mégsem építünk merő 
légvárakat (…). 

(Pesti Napló, 1928. augusztus 3. 6.)

pOGÁNy MÓrIC • A CSüGGEDT MűVÉSZET 

Művésznek lenni (…) nem tartozik az élvezetek 
közé (…). Hiba volna azonban ebből arra követ-
keztetni, hogy a művész (…), akinek fájdalma van 
(…) az csüggedt művész és maga az a művészet 
(…) valami passzív életszemlélet, valami zavaró 
és mérgezett szellemi vérkeringés szülötte (…). 
Látszólag (…). Különösen azoknak nem szabad 
félreérteni a művészek látszólagos csüggedtségét, 
akiknek hivatásuk, hogy a társadalom sebeit ki-
gyógyítsák (…). A mi történelmünknek megvan 
az ő fájdalmas példatára a lelki és gazdasági 
krízisek számára (…). De van egy közös plattform, 

mely mindenkit egyesít: építeni kell (…). Ez olyan 
kor volt, melyben senki sem kérdezte tőlük, hon-
nan jöttél, mi a művészeti, vagy pláne hogy mi a 
pártpolitikai felfogásod. Egy város, mely a Szé
chenyiVörösmartyféle nemzeti eszmények 
szolgálatába szegődik, úgyis tudja: aki itt dolgoz-
ni akar, építő, színész, poéta mind tagja egy kö-
zösségérzetnek (…). Dolgozni minden tehetség-
nek! Nincsenek csüggedt művészek. Csak csüg
gedt korok vannak. és hamis jelszavak. de a 
művészet valamennyit túléli.

(Pesti Napló, 1928. november 4. 39.)

pADÁNyI GULyÁS JENŐ • VÉGLETEK KÖZT

Az építőipar zajlik, uj anyagok, uj szerkezetek, uj 
gyártmányok ajánlatát hozza minden reggeli posta. 
(…) Az építészet folyamata megindult. (…) Utja 
azonban pillanatnyilag végletek partjai közt vezet. 
(…) aki a partokat nézi, kétségek közt tekint az uj 
építészet jövője felé.

Ha kezébe veszi valamelyikét az uj építőmű
vészet propaganda füzeteinek, (…) minden sora 

azt szuggerálja belé, hogy másképp, mint Dessau
ban és párisban csinálják, nem lehet, de nem is 
szabad (…)

Alig tesz pár lépést az utcán (…) épülő ház 
előtt ismerősök egymásra mosolyognak: milyen 
szép! “…Hiába, csak a rokokó (respektíve barokk 
vagy neoromán) az igazi!” (…) Az Esztéta (…) 
Klebelsberg Kunó tekintélyromboló nyilatkozatát 
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(…) aki a partokat nézi, kétségek közt tekint az uj 
építészet jövője felé.

Ha kezébe veszi valamelyikét az uj építőmű
vészet propaganda füzeteinek, (…) minden sora 

azt szuggerálja belé, hogy másképp, mint Dessau
ban és párisban csinálják, nem lehet, de nem is 
szabad (…)

Alig tesz pár lépést az utcán (…) épülő ház 
előtt ismerősök egymásra mosolyognak: milyen 
szép! “…Hiába, csak a rokokó (respektíve barokk 
vagy neoromán) az igazi!” (…) Az Esztéta (…) 
Klebelsberg Kunó tekintélyromboló nyilatkozatát 
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aposztrofálja, ki nem átallotta a “magyar secessio” 
kifejezést használni. (…) Az esztétika íme (…) 
ugyanazokat a nézeteket vallja ugyanazzal a 
lelkesedéssel, mint huszonöt évvel ezelőtt. 

Végletek közt sodródunk előre. Egyik oldalon 
a historizmus elfinomult, ókonzervatív elvei, másik 
oldalon a szélsőségesen ujítók, akiknek semmi 
sem jó, ami eddig történt. Egyrészt kényelmes 
elterpeszkedés elmult stilusok puha vánkosain, 
másrészt mindannak a tagadása, amit eddig 
stilusosnak ismertünk, sőt tagadása, magának az 
építőművészet művészet voltának. 

Egyik oldalon passzivitás az elvekben, de fö
lé nyes gyakorlati sikerekkel s a közönség és kritika 
elég széles köreinek helyeslése mellett, má  sik 
oldalon túlzott, végsőkig fokozott aktivitás az el  vek
ben, igen sovány gyakorlati eredményekkel. (…)

Egyik oldalon földrerontása az egyéniség és 
nemzeti jelleg minden jogosultságának, másik ol
dalon állandó aggodalmas tiltakozás és eleve 

elátkozás minden olyan kezdeményezéssel szem-
ben, melynek pedigréje nem elég jó a nem zeti 
ha zafi kútforrással való rokonság kimutatására. 
Egyfelől felhőkarcolók követelése, (…) másfelől a 
statisztikai hivatal jelentése, hogy az országban 
334 földalatti barlanglakás van, s ebből 120 Bu
dapest közvetlen közelében. (…) Szellemi behoza
tala minden külföldi, saját hazájában esetleg el is 
ítélt építészeti komolytalanságnak és kísérletnek, 
melyekkel szemben értetlenül és reménytelenül 
pislognak tenyérnyi ablakaikkal falusi paraszt há
zikóink. (…) azoknak az építészeknek a munkáján 
fordul meg a dolog, akik a végletek közt, a fejlődés 
sodrában is biztosan tudnak tájékozódni. (…) A 
helyes művészi érzék és a józan építészmérnöki 
belátás szemében a sallang sallang marad, ne
vezzék azt konzervativ historizmusnak, monumentá
lissá fokozott népművészetnek, akár magának a 
Neue Sachlichkeitnek, architecture mondialenak. 

(Tér és Forma, 1928/6. 205–206.)

pADÁNyI GULyÁS JENŐ • 
A MAGyAr ÉpÍTŐMűVÉSZET ÚTJA 

Talán 30 vagy 40 év az az idő, mióta szokássá 
vált nálunk magyar építőművészetről beszélni 
(…). A szecesszió logikus reakciója volt a 19. sz. 
historizmusának, s a történeti stílusokkal való 
teljes leszámolást hirdette. (…) Hatályon kívül 
helyezett minden hagyományt és tekintélyt, (…) 
hogy mindezek helyébe egy általános nagy ne-
gatívum kerüljön: csak semmit a régi nyomon! 
(…) A szecesszió mozgalma nálunk arra volt jó, 
hogy ráébredjünk művészeti kultúránk fájdalmas 
hiányára, arra, hogy nekünk nincs nemzeti építő-
stílusunk (…). 

A háború előtti évek romantikusai is azt hitték, 
hogy egy pár székely famintával s egy csokor 
dekorációval beveszik a várost, igájukba hajtják 
a vasat, a betont és az üveget (…). Budapest a 
legkeletibb pillére a ruskin és Muthesius páratla-
nul érdekes és termékeny irányzatának (…) ezzel 
is, íme részeseivé lettünk egy nagy, nyugatról 
támadt nemzetközi mozgalomnak (…). 

Volt egy ember, akinek céljai és munkássága 
talán még jellemzőbb a kor hangulatára: Lechner 
Ödön (…) vállaira kapta az egész magyar stílus-
problémát (…). Számára a magyar stílus merő-
ben esztétikai probléma (…) küzdenie kellett ko
rának hűvös megnemértésével és előítéleteivel 
s még barátai is – csak a szólamaikat rakták le a 
mester lábaihoz – palotáikat, fellegváraikat, me-
lyek mint a gomba nőttek a földből, másokkal 
terveztették (…). 

Íme, a háború előtti évek stílusvárásának két 
nagy ellentétes hulláma. Az egyik kiindul a faluból, 
Erdély hegyei közül, fatornyos és galambdúcos 
kapuk harmatos formáit kapja ölre, hogy bevegye 
a város rengetegét. A másik, mely a nyugati lovag 
csillogó fegyverzetében jött, beutazva a világot, 
tarsolyában múzeumok és könyvek kincseivel: 
alkotott, de alkotásai ma már nem az életéi. Az idő 
eljár, s ma nincs építész, aki ott tudná folytatni, 
ahol Lechner Ödön elhagyta (…). 

A magyar építőművészet problémája hármas: 
van egy történeti, egy esztétikai és egy gyakorla-
ti oldala (…). Lechner Ödön művészete a nyuga-
ti kultúrának a kelet kultúrájával való zseniális (…), 
de komplikált szövevénye, melynek megértésé hez 
rengeteg ismeret és hajlam szükséges. ép pen ez 
az oka, hogy Lechner stílusa nem bírt ál talánossá 
lenni (…). Hasonlóképpen nem bírta a magyar 
építőművészet hármas problémáját átfogni Zru
meczkyék művészete sem (…), múlhatatatlan 
érdemük Zrumeczkyéknak, hogy példát mutattak 
élő építészeti hagyományaink okos felhasználá-
sára (…). Azonban a történeti szemléleten alapuló 
helyes esztétikai értékelés sem elegendő egy ma
gában véve. Szükséges, hogy a probléma gya kor
lati oldala is (…) kielégítő megoldást nyerjen.

Hogy mily végzetes lehet az építőművészeti 
közvélemény hiánya, arra nézve ismét a fővárost 
hozhatjuk fel példának. (…) az építőművészet 

nemcsak esztétika, nemcsak hagyománytisztelet, 
de nem is csak szakértelem vagy formakészség. 

Az építőművészek mellett ott áll az építtető, 
a publikum s hiábavaló a legragyogóbb tehetség, 
minden tudás és jószándék, ha a publikum süket 
(…). 

A magyar építőművészet egyik létkérdése az, 
hogy sikerülni foge ezt a kínai falat a propaganda 
és a példa fegyvereivel lerombolni. Ma ott állunk, 
hogy a publikum jórésze nem képes különbséget 
tenni az építési vállalkozó, az építőmester és a 
tervező építész között.

Építőművészetünk egészséges továbbfejlő-
dése csak akkor lehetséges, ha felhagyunk me-
rőben esztétikai funkciók követelésével és lemon-
dunk arról az ábrándunkról, hogy az önálló magyar 
stílust tudatosan és szándékosan kiterveljük. Az 
egyetlen járható út a realitás útja.

(Magyar Szemle, 1928. március 237–244.)

VÁMOS FErENC •
A MAGyAr FOrMANyELV ÉpITÉSZETüNKBEN 

Az elmúlt hetekben (…) sok szó esett a magyar 
építészetnek alakulásáról. Természetes következ-
mény, hogy amint kiindulásában hibás az olyan 
megítélés, mely építészetünk szervezetéből épp 
ezt a magyar erők által kialakított szellemáramot 
száműzi, csak hibás eredményekhez vezethet az 
a mozgalom, mely – bármilyen megokolással is 
– kiküszöbölni igyekszik tárgya anyagából, vala-
mint az eljövendő magyar építészetből építésze-
tünknek egy magyar formanyelv kialakítását tu-
datosan célul tűző ágazatát.

Az előadás, melyet Dr. Bierbauer Virgil olva sott 
itt fel, éppúgy, mint az előadást követő vita anya-
ga, a mai magyar építészet és az európai modern 
építészet múltjában egyszer már megnyilvá nult 
irányoktól és eszméktől teljesen elzárta magát.

(…) a válság valóságát már építészeink is be
látják, csak éppen ők a bajok okát egyoldalúan a 
korszerűség hiányában vélik megtalálni (…) De 
hát tudjáke, hol hagyta abba küzdelmeit építé-
szetünk 1914ben…?

A vitázók elfelejtették, hogy a magyar építé-
szetnek 1900 és 1914 közötti kora az akkori eu-
rópai építészet élén haladt (…), elfelejtkeztek a 
mi mai modernjeink arról is, hogy e nagy értékeink 
termelése éppen a tudatos szándékú nemzeti 
elzárkózásnak abból az ideális módjából követ-
kezett, mely a számára idegen gondolkozást is 
egészséges ösztönnel és nyílt kritikai szemmel 
tette a magáévá és illesztette a maga nagy nem-
zeti célkitűzésének a keretébe (…). 

Wälder Gyula felszólalásában külön kiemelen-
dőnek tartom azt, hogy éppen a magyar népmű-
vészetben rejlő és nagy termékenyítő erővel ható 
energiaforrásnak építészetkulturális jelentőségét 
emelte magasra (…).

(…) vessünk most egy pillantást az európai 
építészet mai általános helyzetére (…) az építé-
szeti verizmus már évszázadok óta akarja ledön-
teni az építészetnek azt a szépségideálját, mely 
szerinte hívatlanul és jogtalanul férkőzött az épí-
tészet gyakorlati célja, és e céljának gyakorlati 
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megvalósítását kísérő építészetstatika közé (…). 
Nem új jelszó a konstruktivizmus (…), már régóta 
küzd az érvényre kerüléséért (…).

Lechner Ödön már 1868ban leszögezi: (…) 
A nemes lelkületnek ne legyen elég a célszerűség, 
hanem párosítsa vele a szépet.

Ma, sajnos, más a helyzet (…). Az olcsó és 
rossz hódítja az emberi lelket (…). Az a fontos és 
életbe vágó, hogy a művész minél teljesebben a 
gazdasági megkötöttségek, a pillanatnyi érdekek 
szolgájává váljék (…). A legszomorúbb (…) az a 
másik tény, hogy az új építészet agitátorai a művé
szethez tartozónak tudják a tipizálás kívánságát, 
sőt még az építészeti tervezés racionalizálását is.

(…) vajon korlátozott gazdasági lehetőségek 
között teljes értékű művészi eredmények elérhe-
tőke (…)? A mai építészet fájdalmasan megvakult 
a gazdasági depresszió sötétségében és a mű-
vészeti szabadság gyönyörű ideáljait harsogva 
beleszédült a kapitalista ideáltalanságba. (…) a 
gazdasági szempontú építés új formákhoz, sőt mi 
több új formaérzéshez is vezethet (…). 

Milyen képet mutat ez az általános helyzet a 
mi különleges világunkban? Tudvalevően építé-
szetünk a múlt század óta, azaz amióta a magyar 
formanyelv benne megszületett, két ágra szakadt. 
Az egyik: a jobbszárny (…) csak az európai áram-
latok szavát figyelte. A másik: a balszárny (…) 
nemzeti kultúránknak sajátos öncélú törekvéseit 
és szellemét iparkodott diadalra vinni (…). 

A magyarul gondolkozás szempontjából na-
gyon kedvezőtlen körülmények között érte mai 
építészetünket az új építészet gondolkozása, 
éspedig azért, mert 

1. mai építészetünk nem éli a magyar építészet 
1914 előtti igazi életét,

2. mai építészetünk gondolkozása egyoldalú-
an konzervatív,

3. az öregek konzervativizmusa ráragadt a 
fiatalokra,

4. nincs építészeti kultúránk.
(…) A magyar építészet válságának (…) egyik in
dítóokához tartozik (…) fiatal építészeink kénysze
rű félreállása. (…) csaknem egységesen behódolt 
a hivatalos szépségideálnak: a klasszicizmusnak 
(…) hallani sem akarván a magyar formanyelvről. 
(…) ilyen állapotok mellett kétséges, vajon építé-
szetünk – a magyar alkotó géniusz fensőbbségé-

nek megőrzése mellett – megbirkózhatike majd 
az új építészet idegen eszméivel.

(…) még 1914 előtt építészetünk sokhangú 
instrumentum volt, ma ez az instrumentum elvesz-
tette hangját, fejlődésének folyamatossága 1914
ben megtörött (…), (pedig) milyen lényeg, milyen 
erők, milyen értékek rejtőznek a magyar forma-
nyelv mögött.

Bierbauer Virgil és eszmetársai éppen eljárá-
suk módszerében tévednek (…), az ilyen állás-
foglalás elfelejtkezik arról, hogy annak, amiről 
önkényesen mond véleményt, története, a törté-
netnek pedig tényei vannak, melyek ellentmon-
danak az önkényesen kigondolt teóriáknak. Az ő 
tévedése ott ered (…) ahol ő ez idegen formavilág 
magyarosodását pusztán a magyarországi egy-
szerű használatba vételtől várja. Az a felfogása, 
hogy majd megmagyarosodik ez a célszerűségi 
világ, ha cél és korszerűek leszünk, magától is. A 
magyar formanyelvet ez az állásfoglalás magára 
hagyja, a véletlenek játékának veti oda.

A korszellemen a magyar lélek szempontjából 
kétféle erő uralkodik. Egyik oldalon állnak (…) a 
kor egész szellemi életét kényszerítőn átfogó tö-
rekvések (…), a másik oldalon azok az erők 
állanak, melyek a nemzeti lélek szempontjából 
mintegy az előző erőhatások reakcióerőinek szá-
míthatnak (…). Az bizonyos, hogy Lechner Ödön 
a magyar formanyelv kialakítását kényszerűség-
ből vállalta (…). (A nacionalizmus politikum, a 
fajiság etnikum. Bizonyos, hogy a nacionalizmus 
tudatos gondolat, a fajiság veleszületett sajátság). 
(…) Lechner Ödön a népművészet szellemének 
lelke alkatelemévé tételével épp a tudatos akara-
tát igyekezett tudatalattivá, vagyis az emelkedett 
tudatosságig elmélyíteni (sic! BK).

Lechner Ödönnel szemben kortársai éppúgy, 
mint az utánuk következő generációk azzal az 
érvvel harcoltak, hogy a magyar formanyelv ideál
ja halvaszületett, mert hát olyan valamit akar, ami 
sohasem létezett (…). Mondván: a magyarok no
mád lovasok voltak, akik sátrakban, nem pedig 
magyar stílusú épületekben laktak. (…) A magyar 
formanyelv sohasem létezett. De az, amivel Bier
bau er elindítani szeretné a magyar formanyelv 
meg valósításáért fáradó mozgalmat, a magyar 
tér ér zés ma még ugyancsak fantom (…). Bierbauer 
tehát, amikor építészetünk legelső céljául vallja a 

magyar térérzés jellegzetes vonásainak keresését, 
szintén a magyar formanyelv elvi alapján áll. 

Mert amit ő magyar térérzésnek hív, az tulaj-
donképpen Lechner formanyelve. (…) a nemzeti 
lélek formaalakító akaratát Bierbauer is érzi (…). 
Ha valaki azonban Lechner Ödönt és Bartókot 
meg Kodályt lényegében ilyen különböző nevezőn 
látja, az nyilvánvalóan sem Lechner értelmét, még 
kevésbé Bartókét vagy Kodályét nem érti (…). Aki 
ismeri Bartók művészetének fejlődésfokozatait és 
forrását, aki a tényeket csak oda gyűjti, ahová 
azok természetükből folyóan törekednek, az előtt 
az is nyilvánvaló, hogy Bartók Béla átlátható és 
közvetlen közeli rokona Lechner Ödönnek (…). 

„A magyar formanyelv igenis megvan a magyar 
népnél, mégpedig határozottan felismerhetően 
(…). Nekünk ezt a magyar népstílust meg kell 
tanulnunk, mint valamely nyelvet (…)” Lechner a 
nyugati formákat a népművészet formaszellemé-
vel akarta keresztezni. (…) a népművészet forma-
szellemét beléoltotta a nagy formákba. E tettének 
legáthatóbb vonásait a postatakarékpénztár hom-
lokzatán, a magyar képzőművészetnek e dicső 
kincsén tanulmányozhatjuk (…), művé szete nem 
népies (…), de benne van az, ami a nép ből, a 
közösség egységes szelleméből az egyes ember
be átárad és ott új lényeggé válik (…). 

A nép az ő műveiben talán nem is ismer ma-
gára. Mégis az, aki a népből (…) szakadt ki, de 
aki a néptől nem szakadt el, ráismer bennük a 
maga és népének lényegére.

Lechner is azt tartotta, hogy a népművészet: 
természeti erő. Ő ezt az erőt mint mesebeli ifjító 
forrást zúdította magára, hogy benne a magyar 
faj géniuszával egyesülhessen.

Mindnyájunk közös nézete, hogy a magyar 
építészetnek – függetlenül a külföldi áramlatok 
változásaitól – a magyar formanyelv tudatos ki-
alakítása egyetlen feladata és egyetlen végcélja. 

(…) legelőbb a világnak a kis népekre legfe-
nyegetőbb nagyhatalmát, az európai műveltséget 
kell meghódítanunk (…), hogy olvasztó hatása 
ellen védekezhessünk, hogy szembefordulhas-
sunk vele: különleges nemzeti sajátságainkért, 
keletiségünk megtarthatásáért.

Sajnos mai építészetünknek éppen ideáljai 
nincsenek (…), a kapitalisztikus követelmények-
nek e pontos, szolgálatkész teljesítésébe, alázatos 
kiszolgálásába belehal az építőművészet.

Lechner rendíthetetlen hittel ezt hirdette: ha 
valaha, úgy éppen mostanság kedvező az alka-
lom, hogy a magyar formanyelv megkeresésére 
komolyan törekedjünk: a technika szédületes 
fejlődése, bámulatos vívmányai, a cement és vas
konstrukciók előtérbe való nyomulása természet-
szerűen forrongást idéztek elő az építészetben 
(…). 

Nálunk két kultúra van, melynek hordozója a 
városi népesség. (1) (…) ez jórészt idegen (…) 
(2) a másik kultúra, a parasztság kultúrája, a turá-
niszláv eurázsiai kultúra. 

A magyar építészetnek nem lehet más célja, 
mint a magyar kultúrának. Nemzetiségünknek a 
művészet eszközeivel való kifejezése: ez a cél és 
minden egyéb csak eszköz.

a magyar lelkiségnek ösztönös vágya így ta-
lálkozik és egyesül az európai kultúra ázsiaiságot 
szomjazó vágyával (…). 

(MMÉE Közlönye, 1929. március 3. 53–63.  
Előadásként elhangzott 1929. január 28án.)
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megvalósítását kísérő építészetstatika közé (…). 
Nem új jelszó a konstruktivizmus (…), már régóta 
küzd az érvényre kerüléséért (…).

Lechner Ödön már 1868ban leszögezi: (…) 
A nemes lelkületnek ne legyen elég a célszerűség, 
hanem párosítsa vele a szépet.

Ma, sajnos, más a helyzet (…). Az olcsó és 
rossz hódítja az emberi lelket (…). Az a fontos és 
életbe vágó, hogy a művész minél teljesebben a 
gazdasági megkötöttségek, a pillanatnyi érdekek 
szolgájává váljék (…). A legszomorúbb (…) az a 
másik tény, hogy az új építészet agitátorai a művé
szethez tartozónak tudják a tipizálás kívánságát, 
sőt még az építészeti tervezés racionalizálását is.

(…) vajon korlátozott gazdasági lehetőségek 
között teljes értékű művészi eredmények elérhe-
tőke (…)? A mai építészet fájdalmasan megvakult 
a gazdasági depresszió sötétségében és a mű-
vészeti szabadság gyönyörű ideáljait harsogva 
beleszédült a kapitalista ideáltalanságba. (…) a 
gazdasági szempontú építés új formákhoz, sőt mi 
több új formaérzéshez is vezethet (…). 

Milyen képet mutat ez az általános helyzet a 
mi különleges világunkban? Tudvalevően építé-
szetünk a múlt század óta, azaz amióta a magyar 
formanyelv benne megszületett, két ágra szakadt. 
Az egyik: a jobbszárny (…) csak az európai áram-
latok szavát figyelte. A másik: a balszárny (…) 
nemzeti kultúránknak sajátos öncélú törekvéseit 
és szellemét iparkodott diadalra vinni (…). 

A magyarul gondolkozás szempontjából na-
gyon kedvezőtlen körülmények között érte mai 
építészetünket az új építészet gondolkozása, 
éspedig azért, mert 

1. mai építészetünk nem éli a magyar építészet 
1914 előtti igazi életét,

2. mai építészetünk gondolkozása egyoldalú-
an konzervatív,

3. az öregek konzervativizmusa ráragadt a 
fiatalokra,

4. nincs építészeti kultúránk.
(…) A magyar építészet válságának (…) egyik in
dítóokához tartozik (…) fiatal építészeink kénysze
rű félreállása. (…) csaknem egységesen behódolt 
a hivatalos szépségideálnak: a klasszicizmusnak 
(…) hallani sem akarván a magyar formanyelvről. 
(…) ilyen állapotok mellett kétséges, vajon építé-
szetünk – a magyar alkotó géniusz fensőbbségé-

nek megőrzése mellett – megbirkózhatike majd 
az új építészet idegen eszméivel.

(…) még 1914 előtt építészetünk sokhangú 
instrumentum volt, ma ez az instrumentum elvesz-
tette hangját, fejlődésének folyamatossága 1914
ben megtörött (…), (pedig) milyen lényeg, milyen 
erők, milyen értékek rejtőznek a magyar forma-
nyelv mögött.

Bierbauer Virgil és eszmetársai éppen eljárá-
suk módszerében tévednek (…), az ilyen állás-
foglalás elfelejtkezik arról, hogy annak, amiről 
önkényesen mond véleményt, története, a törté-
netnek pedig tényei vannak, melyek ellentmon-
danak az önkényesen kigondolt teóriáknak. Az ő 
tévedése ott ered (…) ahol ő ez idegen formavilág 
magyarosodását pusztán a magyarországi egy-
szerű használatba vételtől várja. Az a felfogása, 
hogy majd megmagyarosodik ez a célszerűségi 
világ, ha cél és korszerűek leszünk, magától is. A 
magyar formanyelvet ez az állásfoglalás magára 
hagyja, a véletlenek játékának veti oda.

A korszellemen a magyar lélek szempontjából 
kétféle erő uralkodik. Egyik oldalon állnak (…) a 
kor egész szellemi életét kényszerítőn átfogó tö-
rekvések (…), a másik oldalon azok az erők 
állanak, melyek a nemzeti lélek szempontjából 
mintegy az előző erőhatások reakcióerőinek szá-
míthatnak (…). Az bizonyos, hogy Lechner Ödön 
a magyar formanyelv kialakítását kényszerűség-
ből vállalta (…). (A nacionalizmus politikum, a 
fajiság etnikum. Bizonyos, hogy a nacionalizmus 
tudatos gondolat, a fajiság veleszületett sajátság). 
(…) Lechner Ödön a népművészet szellemének 
lelke alkatelemévé tételével épp a tudatos akara-
tát igyekezett tudatalattivá, vagyis az emelkedett 
tudatosságig elmélyíteni (sic! BK).

Lechner Ödönnel szemben kortársai éppúgy, 
mint az utánuk következő generációk azzal az 
érvvel harcoltak, hogy a magyar formanyelv ideál
ja halvaszületett, mert hát olyan valamit akar, ami 
sohasem létezett (…). Mondván: a magyarok no
mád lovasok voltak, akik sátrakban, nem pedig 
magyar stílusú épületekben laktak. (…) A magyar 
formanyelv sohasem létezett. De az, amivel Bier
bau er elindítani szeretné a magyar formanyelv 
meg valósításáért fáradó mozgalmat, a magyar 
tér ér zés ma még ugyancsak fantom (…). Bierbauer 
tehát, amikor építészetünk legelső céljául vallja a 

magyar térérzés jellegzetes vonásainak keresését, 
szintén a magyar formanyelv elvi alapján áll. 

Mert amit ő magyar térérzésnek hív, az tulaj-
donképpen Lechner formanyelve. (…) a nemzeti 
lélek formaalakító akaratát Bierbauer is érzi (…). 
Ha valaki azonban Lechner Ödönt és Bartókot 
meg Kodályt lényegében ilyen különböző nevezőn 
látja, az nyilvánvalóan sem Lechner értelmét, még 
kevésbé Bartókét vagy Kodályét nem érti (…). Aki 
ismeri Bartók művészetének fejlődésfokozatait és 
forrását, aki a tényeket csak oda gyűjti, ahová 
azok természetükből folyóan törekednek, az előtt 
az is nyilvánvaló, hogy Bartók Béla átlátható és 
közvetlen közeli rokona Lechner Ödönnek (…). 

„A magyar formanyelv igenis megvan a magyar 
népnél, mégpedig határozottan felismerhetően 
(…). Nekünk ezt a magyar népstílust meg kell 
tanulnunk, mint valamely nyelvet (…)” Lechner a 
nyugati formákat a népművészet formaszellemé-
vel akarta keresztezni. (…) a népművészet forma-
szellemét beléoltotta a nagy formákba. E tettének 
legáthatóbb vonásait a postatakarékpénztár hom-
lokzatán, a magyar képzőművészetnek e dicső 
kincsén tanulmányozhatjuk (…), művé szete nem 
népies (…), de benne van az, ami a nép ből, a 
közösség egységes szelleméből az egyes ember
be átárad és ott új lényeggé válik (…). 

A nép az ő műveiben talán nem is ismer ma-
gára. Mégis az, aki a népből (…) szakadt ki, de 
aki a néptől nem szakadt el, ráismer bennük a 
maga és népének lényegére.

Lechner is azt tartotta, hogy a népművészet: 
természeti erő. Ő ezt az erőt mint mesebeli ifjító 
forrást zúdította magára, hogy benne a magyar 
faj géniuszával egyesülhessen.

Mindnyájunk közös nézete, hogy a magyar 
építészetnek – függetlenül a külföldi áramlatok 
változásaitól – a magyar formanyelv tudatos ki-
alakítása egyetlen feladata és egyetlen végcélja. 

(…) legelőbb a világnak a kis népekre legfe-
nyegetőbb nagyhatalmát, az európai műveltséget 
kell meghódítanunk (…), hogy olvasztó hatása 
ellen védekezhessünk, hogy szembefordulhas-
sunk vele: különleges nemzeti sajátságainkért, 
keletiségünk megtarthatásáért.

Sajnos mai építészetünknek éppen ideáljai 
nincsenek (…), a kapitalisztikus követelmények-
nek e pontos, szolgálatkész teljesítésébe, alázatos 
kiszolgálásába belehal az építőművészet.

Lechner rendíthetetlen hittel ezt hirdette: ha 
valaha, úgy éppen mostanság kedvező az alka-
lom, hogy a magyar formanyelv megkeresésére 
komolyan törekedjünk: a technika szédületes 
fejlődése, bámulatos vívmányai, a cement és vas
konstrukciók előtérbe való nyomulása természet-
szerűen forrongást idéztek elő az építészetben 
(…). 

Nálunk két kultúra van, melynek hordozója a 
városi népesség. (1) (…) ez jórészt idegen (…) 
(2) a másik kultúra, a parasztság kultúrája, a turá-
niszláv eurázsiai kultúra. 

A magyar építészetnek nem lehet más célja, 
mint a magyar kultúrának. Nemzetiségünknek a 
művészet eszközeivel való kifejezése: ez a cél és 
minden egyéb csak eszköz.

a magyar lelkiségnek ösztönös vágya így ta-
lálkozik és egyesül az európai kultúra ázsiaiságot 
szomjazó vágyával (…). 

(MMÉE Közlönye, 1929. március 3. 53–63.  
Előadásként elhangzott 1929. január 28án.)
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BIErBAUEr VIrGIL • VÁLASZ VÁMOS FErENC 
A MAGYAR FORMANYELV ÉPÍTÉSZETÜNKBEN 

CÍMű CIKKÉrE 

• (…) a magyar formanyelv megnyilvánulásai-
nak egész sorát mutattam be,

• Valótlan az, hogy a modern építészet kérdé-
seivel csak a német irodalom foglalkozik!

• Valótlan, hogy azt mondtam, hogy a magyar 
eszméktől óvni kell az építészeinket,

• Nem mondottam, hogy a “művészi alakítás” 
lehetőségéből kizárjuk a Lechner Ödönök 
szándékaiban tudatos nemzeti kultuszt,

• Nem mondtam, hogy a magyar építészet 
vegye át a germán Sachmassigkeitet, 

• Nem mondtam, hogy Lechner 1900 körül kor
szerűtlen volt,

• Valótlan, hogy (…) azt ajánlottam (…), hódol-
janak be a kapitalizmusnak.

De nehogy félreértsenek: ez a tiltakozás csak 
Vámos dogmája ellen szól: (…) fenntartom azt a 
véleményemet, hogy a magyar magyart alkothat, 
akkor is, ha Lechner formavilágától (…) függetle-
nül keresi a magyart.

(…) nem zárkóztam el a nemzeti építőstílus 
kérdésétől, (…) ezért szereztem meg a Tér és 
Forma ezidei első számára a legkitűnőbb szak-
emberek írásait a magyar parasztházról (…) a 
legőszintébb (…) igyekezettel akarom közelebb 
vinni művészetünket ehhez az őstalajhoz, de az 
építészihez.

(…) mint az építészettörténet ismerője, nem 
eshettem abba a naivságba (…), hogy a magyar 
építőstílus megteremtése egy nagy igyekezet (…), 
legfeljebb évek kérdése.

Az építész munkája az, hogy megfelel azoknak 
a feladatoknak, amelyeket nemzete eléje tűzött, 
de nem művel formai tűzijátékokat, függetlenül a 
céltól és a feladattól.

„Bizony: Nem tesz jó szolgálatot a magyar 
építészet jövőjének az, aki a modern építészetet 
szembehelyezi a magyarossal.” (Komor János 
szavai)

(MMÉE Közlönye, 1929. március 17. 75–78.)

(…) nem a külföld majmolásáról van szó, ha-
nem igenis: bekapcsolódásról azokba az eredmé-
nyekbe, melyet honi építészetünk (…) már (…) 
elért. az építészet világáramlat volt mindig, nem 

LIGETI pÁL • FELELET VÁMOS FErENC A MAGYAR 
FORMANYELV ÉPÍTÉSZETÜNKBEN CÍMű CIKKÉrE

Nagyon kérem Vámos Ferenc kollégámat: ne 
egyetlen érvemmel hadakozzék (…), hogy: a tu-
datosan keresett magyar építés – csak magyar 
póz lehet (…). Valóban: mérlegelni, rendezni, 
komponálni lehet tudatosan. De csak olyan anya-
got, melyet ösztönös érzés termett.

Lechner kezdeményezése, követőinek próbál-
kozásai (…) sem termettek, véleményem szerint, 
magyar művészetet. Amit csináltak, (…) a sze-
cessziónak magyarországi változata csupán. (…) 
És mondjuk ki kereken: jobban hasonlít a külföld 
egyidejű szecessziós produktumaihoz, mint bár-
mely régebbi magyar épülethez.

Ne fogjuk egy kalap alá mindazt, ami Magyar-
országon 1900 és 1914 között termett. Fejlődés 
volt az, több stáció, nem egy. Nézze meg jól, hová 
jutott el 1912–13ban és 1914ben a magyar épí-
tést kereső művészek legjava, élükön Lajta Bélá-
val. (…) ne egy Lechnerről beszéljen. És ne a 
Lechner követőiről általában. Hanem beszéljen 
Lechner I.ről és Lechner II.ről. És Lajta I.ről és 
Lajta II.ről, pogány és Tőry I.ről és pogány és 
Tőry II.ről stb. (…). itt valóban függetlenítettük 
magunkat a külföldtől, itt megelőztük a külföldet. 
Itt 1914 előtt megcsináltuk azt, amit pl. Hollandia 
1915 után kezdett. S a többi ország folytatott.

egy nemzet ügye. (…) És minden nemzet (…) 
megalkotta annak honi ízű nemzeti jellegű varián-
sát (…). Örüljünk annak, hogy itt van.

(mmée Közlönye, 1929. május 12. 117–118.)

VÁMOS FErENC • VÁLASZOM LIGETI pÁLNAK

Lehetetlenség (…) az érzésanyagot, ezt a Ligeti 
felfogásában majdnemhogy kézzelfoghatónak hitt 
emberi fikciót (…) kétfelé szakítani: tudatos és 
ösztönös érzésanyagra, mégpedig úgy, hogy az 
egyiket kilöki a művészi teremtés való energiái 
közül. Tudat és ösztön elválaszthatatlan egység-
be olvadottan munkálják és minden előzetes fel-
tétel nélkül, az emberi lelket, tehát ennek legem-
beribb gyöngyét, a művészetet is. 

A művészetnek és a művészet érzelmi tartal-
mának olyan különválasztása, hogy míg az előb-
biben lehet szerepe a tudatosságnak, de az 
utóbbiban nem, képtelenség (…). 

Érthetetlen (…) Ligetinek az az eljárása, hogy 
a művészeti tevékenység egészéből a tudatos 
elemet, mint a művészetet szinte destruáló ténye
zőt kívánja kirekeszteni. (…) ő erre az egy érvre 

építi fel egész válaszát (…) Az is igen jellemző 
Ligeti szubjektivizmusára, hogy Lechner I.ről és 
Lechner II.ről, Lajta I.ről és Lajta II.ről tesz 
említést és a jövőben tőlem is e kettéválasztás 
keresztülvitelét kívánja (…) De aki az igazi Lech
nert úgy keveri össze a Ferenc József templom 
pályázati feltételeihez kipányvázott Lechnerrel, 
(…) az a történet való tényeit nem szereti tekin-
tetbe venni.

lehet álláspont a ligetié, mely megelégszik a 
„világáramlatok” „honiízű”, „nemzeti jellegű varián-
saival”, mégis a magyar kultúra legfőbb és ami 
mindennél fontosabb: évszázados múlttal a ma-
gyar vérbe és talajba mélyült ideálja: (…) ha lehet 
együtt a korszerű világáramlatokkal, de – ha kell 
– egyenest szembe is helyezkedvén velük (…). 

(MMÉE Közlönye, 1929. május 12. 118–119.)

VÁMOS FErENC • SZÉLJEGyZETEK 
Dr. BIErBAUEr VIrGIL VÁLASZÁHOZ 

Bierbauer Virgil (…) építészi oklevelének (…) 
azonossága révén (…) egyszerűen odaül Lechner 
Ödön ércalakja mellé, hogy kicsinylő vállverege-
téssel onnan mint „alkotó építész” szónokoljon 
felém, árván a porban hagyott, „kívülálló” „mérnök-
höz”. Bierbauer azzal, hogy kárhoztatta Lechner 
Ödön tudatosságát, (…) a véletlenek játékának 
veti oda a magyar építészet fejlődését.

Hogyan lehet Lechnerről egyszer azt írni, (…) 
hogy a postatakaréktól kezdve lesz önálló a ma-
gyar építőművészet számottevő világtörténelmi 
viszonylatban is, máskor pedig kritikátlanul (…) 
hivatkozni a Lechner állítólagos magyarkodását 

(…) igazoló állítására (…)? Lechnert elintézett 
problémának tartja, csak azzal, hogy őt a történe-
lem művészettörténetünk nagyjává avatta (…). 
De úgy látszik, amíg fiatal építészeink felfogása 
ide fejlődik, harcokra van szükség. Lechner mű-
vészetének sem megismerését, sem megismer-
tetését nem szabad csak Lechner művészetének 
öncélú kérdésévé tenni (…). Lechner Ödön harcát 
megharcolta (…), bizonyára nem azért, hogy bál
ványként imádjuk, hanem hogy a magyar építé-
szet bibliájává avassuk tanításait (…). 

(…) Bierbauerrel szemben hatástalan ama 
dogmás tévhit ellen harcoló műtörténészi műkö-
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BIErBAUEr VIrGIL • VÁLASZ VÁMOS FErENC 
A MAGYAR FORMANYELV ÉPÍTÉSZETÜNKBEN 

CÍMű CIKKÉrE 

• (…) a magyar formanyelv megnyilvánulásai-
nak egész sorát mutattam be,

• Valótlan az, hogy a modern építészet kérdé-
seivel csak a német irodalom foglalkozik!

• Valótlan, hogy azt mondtam, hogy a magyar 
eszméktől óvni kell az építészeinket,

• Nem mondottam, hogy a “művészi alakítás” 
lehetőségéből kizárjuk a Lechner Ödönök 
szándékaiban tudatos nemzeti kultuszt,

• Nem mondtam, hogy a magyar építészet 
vegye át a germán Sachmassigkeitet, 

• Nem mondtam, hogy Lechner 1900 körül kor
szerűtlen volt,

• Valótlan, hogy (…) azt ajánlottam (…), hódol-
janak be a kapitalizmusnak.

De nehogy félreértsenek: ez a tiltakozás csak 
Vámos dogmája ellen szól: (…) fenntartom azt a 
véleményemet, hogy a magyar magyart alkothat, 
akkor is, ha Lechner formavilágától (…) függetle-
nül keresi a magyart.

(…) nem zárkóztam el a nemzeti építőstílus 
kérdésétől, (…) ezért szereztem meg a Tér és 
Forma ezidei első számára a legkitűnőbb szak-
emberek írásait a magyar parasztházról (…) a 
legőszintébb (…) igyekezettel akarom közelebb 
vinni művészetünket ehhez az őstalajhoz, de az 
építészihez.

(…) mint az építészettörténet ismerője, nem 
eshettem abba a naivságba (…), hogy a magyar 
építőstílus megteremtése egy nagy igyekezet (…), 
legfeljebb évek kérdése.

Az építész munkája az, hogy megfelel azoknak 
a feladatoknak, amelyeket nemzete eléje tűzött, 
de nem művel formai tűzijátékokat, függetlenül a 
céltól és a feladattól.

„Bizony: Nem tesz jó szolgálatot a magyar 
építészet jövőjének az, aki a modern építészetet 
szembehelyezi a magyarossal.” (Komor János 
szavai)

(MMÉE Közlönye, 1929. március 17. 75–78.)

(…) nem a külföld majmolásáról van szó, ha-
nem igenis: bekapcsolódásról azokba az eredmé-
nyekbe, melyet honi építészetünk (…) már (…) 
elért. az építészet világáramlat volt mindig, nem 

LIGETI pÁL • FELELET VÁMOS FErENC A MAGYAR 
FORMANYELV ÉPÍTÉSZETÜNKBEN CÍMű CIKKÉrE

Nagyon kérem Vámos Ferenc kollégámat: ne 
egyetlen érvemmel hadakozzék (…), hogy: a tu-
datosan keresett magyar építés – csak magyar 
póz lehet (…). Valóban: mérlegelni, rendezni, 
komponálni lehet tudatosan. De csak olyan anya-
got, melyet ösztönös érzés termett.

Lechner kezdeményezése, követőinek próbál-
kozásai (…) sem termettek, véleményem szerint, 
magyar művészetet. Amit csináltak, (…) a sze-
cessziónak magyarországi változata csupán. (…) 
És mondjuk ki kereken: jobban hasonlít a külföld 
egyidejű szecessziós produktumaihoz, mint bár-
mely régebbi magyar épülethez.

Ne fogjuk egy kalap alá mindazt, ami Magyar-
országon 1900 és 1914 között termett. Fejlődés 
volt az, több stáció, nem egy. Nézze meg jól, hová 
jutott el 1912–13ban és 1914ben a magyar épí-
tést kereső művészek legjava, élükön Lajta Bélá-
val. (…) ne egy Lechnerről beszéljen. És ne a 
Lechner követőiről általában. Hanem beszéljen 
Lechner I.ről és Lechner II.ről. És Lajta I.ről és 
Lajta II.ről, pogány és Tőry I.ről és pogány és 
Tőry II.ről stb. (…). itt valóban függetlenítettük 
magunkat a külföldtől, itt megelőztük a külföldet. 
Itt 1914 előtt megcsináltuk azt, amit pl. Hollandia 
1915 után kezdett. S a többi ország folytatott.

egy nemzet ügye. (…) És minden nemzet (…) 
megalkotta annak honi ízű nemzeti jellegű varián-
sát (…). Örüljünk annak, hogy itt van.

(mmée Közlönye, 1929. május 12. 117–118.)

VÁMOS FErENC • VÁLASZOM LIGETI pÁLNAK

Lehetetlenség (…) az érzésanyagot, ezt a Ligeti 
felfogásában majdnemhogy kézzelfoghatónak hitt 
emberi fikciót (…) kétfelé szakítani: tudatos és 
ösztönös érzésanyagra, mégpedig úgy, hogy az 
egyiket kilöki a művészi teremtés való energiái 
közül. Tudat és ösztön elválaszthatatlan egység-
be olvadottan munkálják és minden előzetes fel-
tétel nélkül, az emberi lelket, tehát ennek legem-
beribb gyöngyét, a művészetet is. 

A művészetnek és a művészet érzelmi tartal-
mának olyan különválasztása, hogy míg az előb-
biben lehet szerepe a tudatosságnak, de az 
utóbbiban nem, képtelenség (…). 

Érthetetlen (…) Ligetinek az az eljárása, hogy 
a művészeti tevékenység egészéből a tudatos 
elemet, mint a művészetet szinte destruáló ténye
zőt kívánja kirekeszteni. (…) ő erre az egy érvre 

építi fel egész válaszát (…) Az is igen jellemző 
Ligeti szubjektivizmusára, hogy Lechner I.ről és 
Lechner II.ről, Lajta I.ről és Lajta II.ről tesz 
említést és a jövőben tőlem is e kettéválasztás 
keresztülvitelét kívánja (…) De aki az igazi Lech
nert úgy keveri össze a Ferenc József templom 
pályázati feltételeihez kipányvázott Lechnerrel, 
(…) az a történet való tényeit nem szereti tekin-
tetbe venni.

lehet álláspont a ligetié, mely megelégszik a 
„világáramlatok” „honiízű”, „nemzeti jellegű varián-
saival”, mégis a magyar kultúra legfőbb és ami 
mindennél fontosabb: évszázados múlttal a ma-
gyar vérbe és talajba mélyült ideálja: (…) ha lehet 
együtt a korszerű világáramlatokkal, de – ha kell 
– egyenest szembe is helyezkedvén velük (…). 

(MMÉE Közlönye, 1929. május 12. 118–119.)

VÁMOS FErENC • SZÉLJEGyZETEK 
Dr. BIErBAUEr VIrGIL VÁLASZÁHOZ 

Bierbauer Virgil (…) építészi oklevelének (…) 
azonossága révén (…) egyszerűen odaül Lechner 
Ödön ércalakja mellé, hogy kicsinylő vállverege-
téssel onnan mint „alkotó építész” szónokoljon 
felém, árván a porban hagyott, „kívülálló” „mérnök-
höz”. Bierbauer azzal, hogy kárhoztatta Lechner 
Ödön tudatosságát, (…) a véletlenek játékának 
veti oda a magyar építészet fejlődését.

Hogyan lehet Lechnerről egyszer azt írni, (…) 
hogy a postatakaréktól kezdve lesz önálló a ma-
gyar építőművészet számottevő világtörténelmi 
viszonylatban is, máskor pedig kritikátlanul (…) 
hivatkozni a Lechner állítólagos magyarkodását 

(…) igazoló állítására (…)? Lechnert elintézett 
problémának tartja, csak azzal, hogy őt a történe-
lem művészettörténetünk nagyjává avatta (…). 
De úgy látszik, amíg fiatal építészeink felfogása 
ide fejlődik, harcokra van szükség. Lechner mű-
vészetének sem megismerését, sem megismer-
tetését nem szabad csak Lechner művészetének 
öncélú kérdésévé tenni (…). Lechner Ödön harcát 
megharcolta (…), bizonyára nem azért, hogy bál
ványként imádjuk, hanem hogy a magyar építé-
szet bibliájává avassuk tanításait (…). 

(…) Bierbauerrel szemben hatástalan ama 
dogmás tévhit ellen harcoló műtörténészi műkö-
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désem, mely, amint Lechner nevét hallja, azonnal 
csak művei külsőségeit látja maga előtt (…). 

Amíg Bierbauer dr. csupán annyit állapít meg, 
hogy Lechner magyar útját nem találja azonosnak 
a maga felfogásával, addig az egyéni szabadság 
megtámadhatatlan művészi elvének az alapján 
áll. De amint (…) tagadja: mintha Lechner (…) 
magyar útja napjaink útjává válhatna, a művésze-
ti szabadság legelemibb jogait tiporja (…). 

(…) Feszl Frigyes és kora c. előadásom után 
(…) már figyelmeztettem Bierbauert, hogy Feszl–
Lechner–Lajtáék mozgalmának a jelentősége 
sokkal mélyebben rejtőzik annál, mintsem csak 
etnikai kuriózumnak tekinthetnénk.

(…) Bierbauer az, ki változatlanul még mindig 
tulipán, avagy galambdíszekhez tapadtan látja 
Lechner Ödön művészeti jelentőségét (…). 

(…) Bierbauer szembeszáll azzal a felfogással, 
mely Lechner magyar útját szabja a magyar épí-
tészet elé követendő például. De (…) mégis fel-
fedezi a magyar parasztház művészeti levegőjé-
ben sütkérezés szükségét. Nem látja azonban, 
hogy ez is Lechner Ödön magyar útja.

Bierbauer (…) védelemül hozza fel, hogy a 
szerkesztésében megjelenő Tér és Forma ez évi 
1. száma kitűnő szakemberek írásait közölte a 
magyar parasztházról…

(MMÉE Közlönye, 1929. május 12. 119–122.)

éppen három évtizeddel előzte meg korát! (…)  
Megvádolták Lechner Ödönt, hogy „hindu” stílus-
ban dolgozik, majd „suba”stílusnak nevezték 
káprázatos művészetét, amelyet még ma is sokan 
exotikumnak tekintenek. Megvádolták Lajta Bélát, 
hogy „asszíros”, majd a népieskedőet, hogy „pa-
rasztosak”. (…) Csak azt nem akarták elismerni 
e derék, germán szemmel (…) látó kritikusok, (…) 
hogy sokkal magyarabb és sokkal, de sokkal ér-
tékesebb, mint a sok zavaros „halandzsa”, vagy 
a sok rossz „modern” vagy félmodern germán 
kópia, vagy akár a jó öreg Mária Teréziabarokk, 
vagy a másodkézből vett, derék, svábkiadású 
bécsi „neoklasszicizmus”, amelyre ráfogták, hogy 
„magyar táblabíróstílus”. (…) 

Ennek a folyamatnak második állomása volt 
a Fiatalok próbálkozása. Munkáikon meglátsza-
nak alapos stúdiumaik. Közelebb jutottak a nép 
lelkéhez. olyan anyagokat, olyan építészeti ele-
meket használnak fel, amilyeneket a magyar nép 
évszázadok óta. (…) munkájuk az akkori idők 
felfogásához képest és bizonyos épülettípusokon 
sikerült is. A kisebb méretű polgári ház, kis iskola, 
templom ugyan néha nagyon is népies, de (…) 
eredeti és jellegzetes típusait meg is alkották (…). 
ez az irány (…) közel járt a helyes úthoz (…). 
Lajta, Vágó, pogány, Árkay stb. is átestek ezen a 
fejlődési stádiumon. (…) 

Látjuk a jobbak vergődését, mikor nagyobb 
feladat vagy akárcsak egyegy bérház megoldása 
elé állította őket a véletlen, amelyekre a magyar 
népművészetben még csak megközelítő példa 
sem volt. Súlyos feladat és dilemma elé állította 
őket azonkívül a sok másfajta új szerkezet és 
anyag is, amelyek eltérők voltak azoktól, amilye-
neket a nép évszázadokon át használt s amelyek 
megformálásában annak formaképző tehetsége 
megnyilvánult. (…) 

A fejlődés harmadik stádiuma (…) Az architek-
túra hirtelen leegyszerűsödik (…) Nyugodt nagy 
síkok kezdenek uralkodni, kevés, de (…) monu-
mentálisabb árnyékhatás, (…) mind mértéklete-
sebb egyszerűség, higgadtság (…) még a rész-
letek esetleg dekoratív megformálásában is (…) 
jól megkonstruált (…), nem (…) öncélú (…) díszí-
tések a függőleges árnyékhatások, (…) jobban 
domináló egyenesek mind mintha az architektúra 
szerkezeti lényegét igyekeznének hangsúlyozni 
(…). de talán ez a fejlődési stádium sem járhatta 
volna meg a maga szükségszerű útját, ha közben 
külföldön is meg nem történik a pálfordulás. Mikor 
már a nagy Saarinen, a bécsi Hoffmann, a berlini 
Behrens és egyéb külföldi nagyságoknak a mun-
káit publikálták (…), akkor szabadult fel csak (…) 
a közönség nyomása alól (…) 

Itt volt a háború és súlyos (…) következményei. 
Közben sokan meg is haltak (…). Tátray Lajos, 
(…) Márkus Géza, (…) Zrumeczky Dezső (…) 
Mende Valér, (…) Lajta Béla. A fejlődés aztán a 
forradalmak után, teljesen megállott. (…). A kor-
szerűség és a nemzeti törekvések helyett figyel-
münkbe ajánlják például a barokk stílust (…), a 
„szolid” történelmi stílusokat (…), csak korszerűt 
ne, „simát” ne, „magyarkodást” ne (…).

Mennyi tennivaló vár ránk. (…) Ha bármilyen 
minimális eredményt is akarunk elérni (…), lehe-
tetlen kiterjedt társadalmi munka, az embereknek 
szinte egyenkénti és tömeges nevelése, felvilá-
gosítása nélkül messzire jutni (…). Lechner Ödön 
(…) mint világító fáklya be fogja világítani utódaink 
útját is.

(A Magyar Kőművesmesterek Lapja, 
Bp. 1929. 110. Két előadás a Magyar 

Kőművesmesterek Országos Szövetségé-
nek Budapesti Csoportjában)

JÁNSZKy BÉLA • A MAGyAr FOrMATÖrEKVÉSEK 
története építéSzetÜnKBen i-ii.

A trianoni Magyarország, amely a művészetnek 
minden más ágában megmutatta életre hivatott-
ságát, nem lehet utolsó bagolyfészke az eklekti-
cizmusnak, nem süllyedhet le építőművészetében 
a még mindig „műfordításokon” élősködő alacsony 
műveltségi színvonalú népek nívójára. A trianoni 
Magyarországnak még nagyobb szüksége van 
rá, hogy kulturális értékét minden téren bebizo-
nyítsa, mint a régi, boldog, millenáris országnak.

(…) bizonyos, hogy a magyarosodási mozga-
lom legkésőbb a művészet legnehezebben for-
málható területén, az építészetben nyilatkozott 
meg (…), legkésőbben lépett a korszerű fejlődés 
útjára, amely aztán magával hozhatta az egyéni 
és nemzeti kifejezési eszközök és valamely ere-
deti formanyelv használatát is (…). Micsoda óriá-
si, összehasonlíthatatlanul gazdagabb formakin-
cse volt (ti. a finnekéhez képest) (…) a magyar-
ságnak! (…) Feszl Frigyes érdekes kísérleteitől 
eltekintve szinte valamennyi épület német minták 
és példák alapján épült a múlt század kilencvenes 
éveinek a derekáig.

Huszka József volt az első, aki észrevette (…), 
tanulmányozni kezdte (…) a népies díszítőművé-
szetet (…), gyűjteni kezdett és egy csomó igen 
értékes művet adott ki. (…) elsősorban iparművé-

szek (…) valamely régi stílusnak szerkezeti vázát, 
sőt főformáját használták fel arra, hogy magyar 
motívumokat „applikáljanak” rá.

(Lechner) Azt követelte – és ezt nemcsak az 
ún. díszítésekre, ornamentikára értette, (…) ha-
nem az építészet egész területére, tehát magára 
a tér képzésére is, hogy mindennek ki kell fejeznie 
a maga korát, de (…) vissza kell tükröznie a nem-
zet lelkét is, a magyarság sajátos, eredeti és Eu-
rópában egészen különálló egyéniségét (…). 
Lechner szabadságot akart. (…) jól ismerte a 
magyar nép alkotókészségét. 

(…) de (…) hiába emelte fel a szavát, a lavinát 
nem tudta megállítani, a mesteriskolát nem csi-
nálták meg és a nagyközönség nagy része – hi-
ába – még ezeket a zagyvaságokat is inkább kí-
sérte rokonszenvvel, mint az ő és követőinek 
nemzeties törekvéseit.

(…) A meg nem értés, sőt ellenkezés, mond-
hatni nőttönnőtt Lechner követőivel szemben. A 
hivatalos körök nagy része nyíltan is elítélte az 
egész mozgalmat, a főiskola tanárai (…) lehetet-
lenségnek tartották, hogy valaha nemzeti irányú 
stílust lehessen „csinálni” és „szerkezetietlennek” 
nevezték formáikat. Ma már kimondhatjuk, (…) 
ez a nagy reformer és művészeti forradalmár 
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désem, mely, amint Lechner nevét hallja, azonnal 
csak művei külsőségeit látja maga előtt (…). 

Amíg Bierbauer dr. csupán annyit állapít meg, 
hogy Lechner magyar útját nem találja azonosnak 
a maga felfogásával, addig az egyéni szabadság 
megtámadhatatlan művészi elvének az alapján 
áll. De amint (…) tagadja: mintha Lechner (…) 
magyar útja napjaink útjává válhatna, a művésze-
ti szabadság legelemibb jogait tiporja (…). 

(…) Feszl Frigyes és kora c. előadásom után 
(…) már figyelmeztettem Bierbauert, hogy Feszl–
Lechner–Lajtáék mozgalmának a jelentősége 
sokkal mélyebben rejtőzik annál, mintsem csak 
etnikai kuriózumnak tekinthetnénk.

(…) Bierbauer az, ki változatlanul még mindig 
tulipán, avagy galambdíszekhez tapadtan látja 
Lechner Ödön művészeti jelentőségét (…). 

(…) Bierbauer szembeszáll azzal a felfogással, 
mely Lechner magyar útját szabja a magyar épí-
tészet elé követendő például. De (…) mégis fel-
fedezi a magyar parasztház művészeti levegőjé-
ben sütkérezés szükségét. Nem látja azonban, 
hogy ez is Lechner Ödön magyar útja.

Bierbauer (…) védelemül hozza fel, hogy a 
szerkesztésében megjelenő Tér és Forma ez évi 
1. száma kitűnő szakemberek írásait közölte a 
magyar parasztházról…

(MMÉE Közlönye, 1929. május 12. 119–122.)

éppen három évtizeddel előzte meg korát! (…)  
Megvádolták Lechner Ödönt, hogy „hindu” stílus-
ban dolgozik, majd „suba”stílusnak nevezték 
káprázatos művészetét, amelyet még ma is sokan 
exotikumnak tekintenek. Megvádolták Lajta Bélát, 
hogy „asszíros”, majd a népieskedőet, hogy „pa-
rasztosak”. (…) Csak azt nem akarták elismerni 
e derék, germán szemmel (…) látó kritikusok, (…) 
hogy sokkal magyarabb és sokkal, de sokkal ér-
tékesebb, mint a sok zavaros „halandzsa”, vagy 
a sok rossz „modern” vagy félmodern germán 
kópia, vagy akár a jó öreg Mária Teréziabarokk, 
vagy a másodkézből vett, derék, svábkiadású 
bécsi „neoklasszicizmus”, amelyre ráfogták, hogy 
„magyar táblabíróstílus”. (…) 

Ennek a folyamatnak második állomása volt 
a Fiatalok próbálkozása. Munkáikon meglátsza-
nak alapos stúdiumaik. Közelebb jutottak a nép 
lelkéhez. olyan anyagokat, olyan építészeti ele-
meket használnak fel, amilyeneket a magyar nép 
évszázadok óta. (…) munkájuk az akkori idők 
felfogásához képest és bizonyos épülettípusokon 
sikerült is. A kisebb méretű polgári ház, kis iskola, 
templom ugyan néha nagyon is népies, de (…) 
eredeti és jellegzetes típusait meg is alkották (…). 
ez az irány (…) közel járt a helyes úthoz (…). 
Lajta, Vágó, pogány, Árkay stb. is átestek ezen a 
fejlődési stádiumon. (…) 

Látjuk a jobbak vergődését, mikor nagyobb 
feladat vagy akárcsak egyegy bérház megoldása 
elé állította őket a véletlen, amelyekre a magyar 
népművészetben még csak megközelítő példa 
sem volt. Súlyos feladat és dilemma elé állította 
őket azonkívül a sok másfajta új szerkezet és 
anyag is, amelyek eltérők voltak azoktól, amilye-
neket a nép évszázadokon át használt s amelyek 
megformálásában annak formaképző tehetsége 
megnyilvánult. (…) 

A fejlődés harmadik stádiuma (…) Az architek-
túra hirtelen leegyszerűsödik (…) Nyugodt nagy 
síkok kezdenek uralkodni, kevés, de (…) monu-
mentálisabb árnyékhatás, (…) mind mértéklete-
sebb egyszerűség, higgadtság (…) még a rész-
letek esetleg dekoratív megformálásában is (…) 
jól megkonstruált (…), nem (…) öncélú (…) díszí-
tések a függőleges árnyékhatások, (…) jobban 
domináló egyenesek mind mintha az architektúra 
szerkezeti lényegét igyekeznének hangsúlyozni 
(…). de talán ez a fejlődési stádium sem járhatta 
volna meg a maga szükségszerű útját, ha közben 
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Mennyi tennivaló vár ránk. (…) Ha bármilyen 
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szinte egyenkénti és tömeges nevelése, felvilá-
gosítása nélkül messzire jutni (…). Lechner Ödön 
(…) mint világító fáklya be fogja világítani utódaink 
útját is.
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a maga korát, de (…) vissza kell tükröznie a nem-
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ába – még ezeket a zagyvaságokat is inkább kí-
sérte rokonszenvvel, mint az ő és követőinek 
nemzeties törekvéseit.
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KÁrpÁTI AUrÉL • KÖVEKBE ÍrT MAGyAr DrÁMA

A magyar formatörekvések története építészetünk-
ben 1894–1914, (…) szerzője Jánszky Béla 
építőművész, (…) egyik legtehetségesebb tagja 
annak a negyven és ötven között járó fiatal ge ne
rációnak, amely Lechner Ödön eleven hagyomá
nyán nevelkedett. (…) Egy darab félmúlt, melyben 
mármár teljesedésbe szökkent a hires Széchenyi
szállóige lechneri változata: Magyar formanyelv 

nem volt, hanem lesz! (…) Azért emelem fel és 
tartom magasra most Jánszky Béla könyvét, mert 
benne (…) a keveseknek a hitvallása foglaltatik. 
S e hitvallásban – a jövendő magyar építészet 
sorsa. (…) Maga az ügy eminenter nemzeti ügy, 
a magyar kultúra minden magyarra tartozó ügye. 
Mert (…) minden nemzet képzőművészetének 
fundamentuma a nemzeti építészet.

(Pesti Napló, 1930. február 16. 35–36.)

KÖVEKBE ÍrT MAGyAr DrÁMA
A Pesti Napló ankétja a nemzeti építészeti stílusról

kertész k. róbert (államtitkár): Jánszky Béla 
füzetének a megjelenése időszerű. (…) Amint ezt 
mondta (…) Klebelsberg kultuszminiszter úr. Mű-
vészeti kultúránk a nemzeti vonás nélkül érdekte-
len a külföld előtt. (…) A magyar nemzeti építő-
művészet nemcsak művészi ideál, de nemzeti 
szükséglet is.

thoroczkói Wigand Ede (kormányfőtanácsos): 
Lechner Ödön törekvéseinek híve vagyok, bár 
nem követője. Lechner Ödön nem a magyar nép-
kincsek elrejtett, gazdag vidékeit tárta föl (…). 
Ebben rejlik óriási tévedése, egyúttal a legzseni-
álisabb építész tragikus bukása is. (…) Azonban 
buzdításával ösztönözte a magyar formanyelv 
kialakulását (…).

Ellenben bűnösek epigonjai (…), itt válik el az 
út mindazokkal, akik a magyar stílust szent áhí-
tattal hazai talajban keresték. Kisebb részlettéve-
dései is vannak a mesternek, például az eresz – 
főpárkány felcserélése a pártázattal (…). 

Ami Kárpáti cikkében népies irányomra vonat-
kozik, s ezt néhány fiatalabb kollégáméval egy 
kalap alá helyezni: időbeli tévedés. (…) mint kez-
deményezőnek, csak követőim lehettek. 

Végül, ha becsületes honi talajban gyökerező 
építészetet akarunk teremteni, akkor a paraszt-

házból kell kiindulni, mely minden építészet nép-
dala. Kialakuló nemzeti irányról csak akkor be-
szélhetünk, ha saját rögünkből s korunkból nőtt 
hajtóerők forrtak bele.

Bálint és jámbor (építőművészek): A Lechner
kérdés másfél évtizeddel a Mester halála után 
máris mítosszá kezd alakulni. A Lechnertragikum 
nem a magyar művész, hanem a művész tragi-
kuma (…). Egyáltalán nincsen építkezés, hogyan 
legyen modern vagy éppen nemzeti építkezés? 
(…) Modern építészethez gazdag, bátor mecéná-
sok kellenek. (…) sokan vannak az apostolok és 
(…) azok, akik a dogmát diszkreditálják.

jánszky Béla (műépítész, a Lechner Ödön Tár-
saság üv. elnöke): Hatóságaink nagy része vég-
zetes tévedésbe esve, de építtető közönségünk 
nagy tömege is, nem akar szakítani a stílusimitá-
ciók kényelmes és másutt már rég idejét múlt 
rendszerével. (…) Ébredjenek fel már egyszer 
hatóságaink és építtetőink s adják meg a Magyar 
építőművésznek is művészi és cselekvési sza-
badságát. (…) belátva az idő haladását, korsze-
rűséget és nemzeti karaktert óhajtsanak minden 
alkalommal, ha építtetnek.

(Pesti Napló, 1930. március 8. 41–42.)

márkus lászló (a Lechner Ödön Társaság Elnö-
ke): Sohasem hittem, hogy Lechner Ödön végle-
ges megoldás, hogy ő az egyedül üdvözítő dogma. 
De hiszem, hogy ő volt a magyar építőművészet-
ben a legtermékenyítőbb impulzus.

Mi, a Lechner Ödön Társaság így gondoljuk, 
és a magyar építészet magyar stílustörekvéseit 
akarjuk támogatni minden erővel, még ha azok 
nem is a lechneri forrásból erednek. Mert magyar 
építészeti stílusról vagy stílusokról igenis lehet és 
legyen mindig szó. Teljes szívvel hiszem kultusz-
miniszterünk tételét a neonacionalizmusra vonat-
kozólag, s azt következtetem, hogy minden érzé-
kelhető formának is magyarrá kell lennie, mert a 
célkitűzés a valóság folytonos arrafelé irányítása 
nélkül csak irodalom. Az újnacionalizmus nem 
holmi represszió, hanem belülről kifelé expandá-
ló fejlődést jelent. (…) a nacionalizmus igazsága: 
előnyt adni a magyarnak, még ha momentán 
kezdetlegesebb is, mert csak így fejlődhetik ver-
senyképessé. (…)

Igen sokféle út vezet a magyarsághoz. De 
melyik a helyes? (…) El tudok képzelni kormány-
akciót, mely a magyar építőlélek dokumentumait 
felkutatja s kiadja a magyar formanyelv okmányait.

ligeti pál (építész): Két kísérlet történt a közelmúlt 
nemzeti építészetének irányában. A Lechneré és 
azoké, akik a székely építést vették alapul. És 
mindkét kísérlet hiábavalónak bizonyult. Hogy a 
Lechneré miért, megmondta a múltkor Wigand 
Ede. Lechner nemzeti építészete kétféle elemből 
áll. Az egyik: indus (…). A másik magyar ugyan, 
de ornamentika, hímzés, varrás. (…)

Az építészet magvához sokkal közelebb áll a 
másik kísérlet.A Wigand – Lajta – pogány – Kós 
–Zrumeczky – Jánszkyféle. De itt is baj van, (…) 
amikép szűrből nem lesz ház, úgy székelykapuból, 
parasztházból nem lehet mai épület (…).

Hogy mindkét nekiindulásban belső hibák 
vannak, erre rájöttek lelkes munkájuk közben a 
művészek maguk. (…) Két tapasztalatot állítunk 
egymással szembe. Az egyik: megtalálom minden 
világstílusnak nemzeti változatát.(…) Viszont 
manapság romániában találok nemzeti stílust 
(…) Mi a tanulság a két tapasztalatból? Az, hogy 
nemzeti építészetet, igazit nem lehet készakarva 
tenyészteni. (…) Az igazi építészet világáramlat 

volt mindig és minden nép megteremtette ennek 
nemzeti változatát.

(Pesti Napló, 1930. március 23. 36.)

lechner Jenő (műegyetemi tanár, a Lechner 
Ödön Társaság Elnöke): Lechner Ödön sokat 
panaszolt meg nem értése meggyőződésem 
szerint a gyarló és kicsinyes társadalompolitikai 
okokon kívül abban gyökerezik, hogy az a keleti 
orientáció, mely a magyar népművészet és az 
ornamentika tanulmányozását kivédhetetlenül 
magával ragadja, a nyugati művészet emlőin 
nevelődött magyar társadalom előtt érthetetlen, 
exotikus és idegenszerű. (…)

A mai, a laikusok előtt sivárnak tetsző modern-
ség bizonyára értékes alakító hatást fog gyako-
rolni korunk stílusalakulására, de azt a mérnöki 
mentalitást, mely ma uralkodik építészeink szel-
lemén, hamarosan fel fogja váltani egy játszi 
fantáziájú korszellem (…). Lechner Ödön művei-
ben a jövő magyar nemzeti művészetének élet-
energiái szunnyadnak.

(…) a pártázatos magyar reneszánsz forma-
világában gyökerező nemzeti stílustörekvéseim 
lényege nem maga a pártázat, hanem a felsőma
gyarországi reneszánsz műemlékeinkből kiáradó 
magyar szellem, melyet azok népies zamatú tekto-
nikus alakításában felismertem és továbbfejleszt-
hetőnek vélek. (…)

Mindenesetre becsüljük meg egymás meg-
győződését (…), mert azok a komponensek 
eredményezik azt az eredőt, mely közös ideálunk-
hoz, a nemzeti karakterű magyar építőművészet-
hez elvezet.

ifj. masirevich György (az Új Építészet Nemzet-
közi Választmányának a tagja): „A jövő nemzedék 
egészsége fontosabb, mint a stíluskérdések.” Ha 
gondosan olvassuk végig a nyilatkozatokat (…), 
jellegzetes alaphangot figyelhetünk meg. (…) 
építőművészeink elválasztják az építészetet az 
élettől (…), és egyik sem gondol arra, hogy meg-
vizsgálja, vajjon mennyire változott meg huszonöt 
év alatt az ember, akinek építenek. (…)

A háború utáni Európa legnagyobb, determi-
náló, társadalmat formáló adottságai: az óriási 
technikai fejlődés és az ezzel kapcsolatban álló 
szociális kérdés.
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KÁrpÁTI AUrÉL • KÖVEKBE ÍrT MAGyAr DrÁMA

A magyar formatörekvések története építészetünk-
ben 1894–1914, (…) szerzője Jánszky Béla 
építőművész, (…) egyik legtehetségesebb tagja 
annak a negyven és ötven között járó fiatal ge ne
rációnak, amely Lechner Ödön eleven hagyomá
nyán nevelkedett. (…) Egy darab félmúlt, melyben 
mármár teljesedésbe szökkent a hires Széchenyi
szállóige lechneri változata: Magyar formanyelv 

nem volt, hanem lesz! (…) Azért emelem fel és 
tartom magasra most Jánszky Béla könyvét, mert 
benne (…) a keveseknek a hitvallása foglaltatik. 
S e hitvallásban – a jövendő magyar építészet 
sorsa. (…) Maga az ügy eminenter nemzeti ügy, 
a magyar kultúra minden magyarra tartozó ügye. 
Mert (…) minden nemzet képzőművészetének 
fundamentuma a nemzeti építészet.

(Pesti Napló, 1930. február 16. 35–36.)

KÖVEKBE ÍrT MAGyAr DrÁMA
A Pesti Napló ankétja a nemzeti építészeti stílusról

kertész k. róbert (államtitkár): Jánszky Béla 
füzetének a megjelenése időszerű. (…) Amint ezt 
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vészeti kultúránk a nemzeti vonás nélkül érdekte-
len a külföld előtt. (…) A magyar nemzeti építő-
művészet nemcsak művészi ideál, de nemzeti 
szükséglet is.

thoroczkói Wigand Ede (kormányfőtanácsos): 
Lechner Ödön törekvéseinek híve vagyok, bár 
nem követője. Lechner Ödön nem a magyar nép-
kincsek elrejtett, gazdag vidékeit tárta föl (…). 
Ebben rejlik óriási tévedése, egyúttal a legzseni-
álisabb építész tragikus bukása is. (…) Azonban 
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kialakulását (…).
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út mindazokkal, akik a magyar stílust szent áhí-
tattal hazai talajban keresték. Kisebb részlettéve-
dései is vannak a mesternek, például az eresz – 
főpárkány felcserélése a pártázattal (…). 

Ami Kárpáti cikkében népies irányomra vonat-
kozik, s ezt néhány fiatalabb kollégáméval egy 
kalap alá helyezni: időbeli tévedés. (…) mint kez-
deményezőnek, csak követőim lehettek. 

Végül, ha becsületes honi talajban gyökerező 
építészetet akarunk teremteni, akkor a paraszt-

házból kell kiindulni, mely minden építészet nép-
dala. Kialakuló nemzeti irányról csak akkor be-
szélhetünk, ha saját rögünkből s korunkból nőtt 
hajtóerők forrtak bele.

Bálint és jámbor (építőművészek): A Lechner
kérdés másfél évtizeddel a Mester halála után 
máris mítosszá kezd alakulni. A Lechnertragikum 
nem a magyar művész, hanem a művész tragi-
kuma (…). Egyáltalán nincsen építkezés, hogyan 
legyen modern vagy éppen nemzeti építkezés? 
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sok kellenek. (…) sokan vannak az apostolok és 
(…) azok, akik a dogmát diszkreditálják.

jánszky Béla (műépítész, a Lechner Ödön Tár-
saság üv. elnöke): Hatóságaink nagy része vég-
zetes tévedésbe esve, de építtető közönségünk 
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hatóságaink és építtetőink s adják meg a Magyar 
építőművésznek is művészi és cselekvési sza-
badságát. (…) belátva az idő haladását, korsze-
rűséget és nemzeti karaktert óhajtsanak minden 
alkalommal, ha építtetnek.

(Pesti Napló, 1930. március 8. 41–42.)
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nélkül csak irodalom. Az újnacionalizmus nem 
holmi represszió, hanem belülről kifelé expandá-
ló fejlődést jelent. (…) a nacionalizmus igazsága: 
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kezdetlegesebb is, mert csak így fejlődhetik ver-
senyképessé. (…)

Igen sokféle út vezet a magyarsághoz. De 
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vannak, erre rájöttek lelkes munkájuk közben a 
művészek maguk. (…) Két tapasztalatot állítunk 
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volt mindig és minden nép megteremtette ennek 
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vizsgálja, vajjon mennyire változott meg huszonöt 
év alatt az ember, akinek építenek. (…)
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Az új generáció életfelfogása olyan alapvető 
kérdésekben különbözik a háború előtti felfogás-
tól, hogy számára a formai kérdések, az épület 
dekoratív kiképzése csak külsőségek. Az új nem-
zedék reális és szociálökonómiai tanulmányokon 
élessé vált tekintete hideg csodálkozással olvas-
sa a háború előtti évtizedek harcát a magyar stí-
lusért (…). Kritikusok és művészek a pártázaton, 
az ablakzárások ívén, vakolatdekorációkon vitat-
koztak, és hogy a homlokzatok mögött emberek 

is laknak, az másodrendű kérdés volt. Lechner 
Ödön geniális, de magányos álmodó volt (….). Az 
új Európa építésze már nem monumentális em-
lékművekről, kastélyok és örökéletű paloták épí-
téséről álmodik (…), mert a jövő egészsége fon-
tosabb minden stíluskérdésnél. (…) A új építész 
óriási szociális célok megvalósításán dol gozik és 
megdönthetetlen etikai alapokon áll, mert célja 
több, mint a szép forma. 

(Pesti Napló, 1930. március 30. 41.)

WÄLDEr GyULA • 
A MAGyAr NEMZETI MűVÉSZET KIALAKULÁSA 

Magyarország vezető uraiban (…) mindig találunk 
nagy kulturférfiakat (…). A nagy építtetők (…) 
magyar művészek hiányában (…) külföldi építé-
szeket hívtak meg (…). Az éghajlat, az itt élő 
iparosok és munkások segédkezése természet-
szerűleg bizonyos helyi vonást adott magyaror-
szági alkotásaiknak (…). A legnagyobb átalakulást 
azonban az építtetők egyéni kívánságai okozták 
(…). Tárgyuk folytán magyarosak lettek ezen 
századok festett arcképei (…). Több templomban 
látunk tulipános, szekfűs, törökvirágos díszítése-
ket (…). 

A 19. század közepéig úgy a falusi, mint a 
városi lakóházaknál az egyszerűségre, a hasz-
nálhatóságra, a kényelemre és célszerűségre való 
törekvést látjuk.

Az építőanyagok azonossága, a kialakult gya-
korlat igénytelen, de kedves, egymáshoz hason-
ló házakat hozott létre (…), artisztikus tájképeket 
adott. (…) a mi vidéki lakóépületeink a 18. szá-
zadban és a 19. sz. elején annyira egyszerűek, 
annyira tárgyilagosak és annyira célszerűek voltak, 
hogy én nem tudom, miért kell idegen formák után 
futnunk, és miért ne lehetne, ha kellemes, kedves 
otthont akarunk, ezekből kiindulni és alkotásaink-
nál ezeket alapul venni. (…) 

Hogy az egyes stílusok annyira gyűlöltek lettek, 
azt főleg annak tudom be, hogy a 19. sz. nagy 
históriai áramlatában összevissza minden stílus-
ban építettek (…). 

A 19. sz. művészietlen, raktározó korszaka, a 
belső tartalom nélkül való, nem őszinte alkotások 
rontották meg városaink képét. A kilencvenes és 
a kilencszázas évek nagy lendületében megerő-
södött az óhaj, hogy egy különleges, a magyar 
népművészetnek motívumaiból kiinduló nemzeti 
stílus teremtessék. (…) 

Sajnos azonban kiderült, hogy máról holnapra 
új stílust teremteni nem lehet. Nagy hibája volt 
ennek az iránynak, hogy tér s tömegképzésben 
nem tudott újat alkotni, sem pedig a hazai tradíci-
ókba kapcsolódni (…), a fő súlyt a dekorációra 
helyezte és itt is túlzásba ment (…), az egzotikum-
ba csapott át (…). 

A József Műegyetemről kikerült építészek kis 
csoportja egészséges elgondolással az erdélyi 
parasztház és templom szerkezetéből és töme-
géből kiindulva akart új nemzeti stílust alkotni. (…) 
Hogy irányuk nem tudott döntő eredményt aratni, 
annak tudható be, hogy az általuk kis objektumok-
ról átvett primitív motívumok nagy, monumentális 
létesítményeknél felmondták a szolgálatot. (…) 
Azután jött a mindent megfojtó háború (…) 

Én nem harcolok a modernség, és nem harco-
lok az új stílus ellen, ellenkezőleg, meg vagyok 
győ ződve azoknak szükségességéről, de nem 
úgy, hogy szellemben és formában is a németek 
és egyéb nyugati nemzetek vazallusai legyünk 
(…). Csakis nemzeti sajátosságunk fejlesztésével 
és értékesítésével szolgálhatjuk a haladást. (…) 

Nekünk minden (…) életkérdés, éppen ezért meg 
kell ismernünk és meg kell szeretnünk önmagun-
kat, fel kell szívnunk magunkba mindent, ami 
magyar (…), meg kell ugyan ismernünk és tanul-
nunk a nyugati művészetet, annak szerkezeteit, 

technikáját (…), hogy ezeknek segítségével az 
egzotikumból az általános emberi ízlés magasla-
tára hozzuk a népünk művészetében található 
értékeket.

(Magyar Iparművészet, 1933/1. 13–16.)

A MAGyAr ÉpÍTŐMűVÉSZET ÚTJA 
Az Építőmunka ankétja

(…) A magyar építőművészet útja közvetlen a 
háború után megakadt (…), béklyóban tartotta az 
eklekticizmus, a neostílusok álmos passzivitása 
(…), az építőművészet történelmi revolúciójában 
a magyarságnak egyelőre csak passzív szerepe 
van (…).

(…) merre halad a magyar építőművészet útja? 
(…) A „nemzeti öncélúság” (…) a magyarság 
önmagára ébredésének a tünete (…), egy nemzet 
csak akkor tarthat számot önálló életre, ha meg-
teremti a maga kultúráját (…). 

Mi hiszünk a magyar építőtársadalom (…) 
termékenységében, de nem hiszünk abban, hogy 
ma feladatának tudatában van (…). 

Tisztán akarjuk látni a magyar építőművészet 
keresztmetszetét (…), hogyan gondolkoznak a 
(…) magyar építészetről maguk az építészek (…). 
Ankétunk tárgyát a következő két kérdés képezi:

1. Miben látja a mai magyar építészet jellemző 
vonásait? 

2. Mi a feltétele egy sajátosan magyar építő-
művészet megteremtésének?

jánszky Béla építőművész, a Lechner Ödön Tár
saság ü.v. elnöke: (…) nehéz arra a kérdésre fe-
lelni, hogy a mai magyar építészetnek miben lehet 
felfedezni a jellemző vonásait, mert nemzeti sajá-
tosságok nem mutathatók ki rajtuk, legfeljebb (…) 
érdekes egyéniségek. Ez (…) egyben (…) akadá
lya az egység kialakulásának (…), csak a kezdet 
kezdetén tartunk (…), valószínűnek tartom, hogy 
a nemzeti jelleg mégis csak ki fog alakulni a jövő-
ben (…), stílust „csinálni” nem lehet, azt jól tud-
hatjuk a háború előtti nagy építészgenerációnk 
példájából is (…), előbb egy teljesen új stílusnak 

kell keletkeznie, amely korához illik (…), ezen (…) 
keresztül válhatik nemzetivé. (…) létezik az or-
szágban egy kilencmilliónyi embertömeg is, 
amelynek neve: magyar nép. Talán mégsem 
lenne helytelen közelebbről megismerni ezt a 
népet. (…) alkalmazkodnunk az ő ízléséhez, hogy 
az épületek (…) az ő tetszését is megnyerjék.

dr. kotsis iván építész, műegyetemi ny. r. tanár: 
A jelenlegi magyar építészet értékbeli egyenlegét 
vizsgálva az eredmény kedvezőtlen: Ennek három 
oka van: a.\ úgy a köz mint magánmunkákkal 
való megbízatásoknál túlsúlyban vannak a tehet-
ségtelen építészek b.\ A nagyközönségünk átlag-
ízlése nem igényeli a megkívánt művészi munkát 
(…) c.\ (…) elzárkózunk a külföldi irányokkal való 
kapcsolattól, és ezzel feladjuk az összehasonlítás 
lehetőségeit.

A magyar múltnak igen becses építészeti ter-
mékei maradtak fenn (…) befolyásuk a mai épí-
tészetre nincsen, mert a mai korban a.\ a felfogás, 
b.\ a feladatok, c.\ a technikai eszközök (…) meg-
változtak. 

A magyar építőművészet akkor fogja nemzeti 
hivatását maradék nélkül betölteni, hogyha a.\ 
ízlésbeli és b.\ technikai felkészültsége révén a 
mai idők feladatait jobban fogja megoldani (…) c.\ 
ha a nagyközönség ízlésbeli színvonalát maga-
sabbra fogja felemelni, mint a többi népek.

lechner Jenő műépítész, kormányfőtanácsos, 
mű egyetemi r.k. tanár: A korszellem a leegysze-
rűsítések, egységesítések, elméleti összefoglalá-
sok, kollektív rendszerek szervezése felé tör (…). 
Mindez egy forradalmi átalakulás következménye. 
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élessé vált tekintete hideg csodálkozással olvas-
sa a háború előtti évtizedek harcát a magyar stí-
lusért (…). Kritikusok és művészek a pártázaton, 
az ablakzárások ívén, vakolatdekorációkon vitat-
koztak, és hogy a homlokzatok mögött emberek 

is laknak, az másodrendű kérdés volt. Lechner 
Ödön geniális, de magányos álmodó volt (….). Az 
új Európa építésze már nem monumentális em-
lékművekről, kastélyok és örökéletű paloták épí-
téséről álmodik (…), mert a jövő egészsége fon-
tosabb minden stíluskérdésnél. (…) A új építész 
óriási szociális célok megvalósításán dol gozik és 
megdönthetetlen etikai alapokon áll, mert célja 
több, mint a szép forma. 

(Pesti Napló, 1930. március 30. 41.)

WÄLDEr GyULA • 
A MAGyAr NEMZETI MűVÉSZET KIALAKULÁSA 

Magyarország vezető uraiban (…) mindig találunk 
nagy kulturférfiakat (…). A nagy építtetők (…) 
magyar művészek hiányában (…) külföldi építé-
szeket hívtak meg (…). Az éghajlat, az itt élő 
iparosok és munkások segédkezése természet-
szerűleg bizonyos helyi vonást adott magyaror-
szági alkotásaiknak (…). A legnagyobb átalakulást 
azonban az építtetők egyéni kívánságai okozták 
(…). Tárgyuk folytán magyarosak lettek ezen 
századok festett arcképei (…). Több templomban 
látunk tulipános, szekfűs, törökvirágos díszítése-
ket (…). 

A 19. század közepéig úgy a falusi, mint a 
városi lakóházaknál az egyszerűségre, a hasz-
nálhatóságra, a kényelemre és célszerűségre való 
törekvést látjuk.

Az építőanyagok azonossága, a kialakult gya-
korlat igénytelen, de kedves, egymáshoz hason-
ló házakat hozott létre (…), artisztikus tájképeket 
adott. (…) a mi vidéki lakóépületeink a 18. szá-
zadban és a 19. sz. elején annyira egyszerűek, 
annyira tárgyilagosak és annyira célszerűek voltak, 
hogy én nem tudom, miért kell idegen formák után 
futnunk, és miért ne lehetne, ha kellemes, kedves 
otthont akarunk, ezekből kiindulni és alkotásaink-
nál ezeket alapul venni. (…) 

Hogy az egyes stílusok annyira gyűlöltek lettek, 
azt főleg annak tudom be, hogy a 19. sz. nagy 
históriai áramlatában összevissza minden stílus-
ban építettek (…). 

A 19. sz. művészietlen, raktározó korszaka, a 
belső tartalom nélkül való, nem őszinte alkotások 
rontották meg városaink képét. A kilencvenes és 
a kilencszázas évek nagy lendületében megerő-
södött az óhaj, hogy egy különleges, a magyar 
népművészetnek motívumaiból kiinduló nemzeti 
stílus teremtessék. (…) 

Sajnos azonban kiderült, hogy máról holnapra 
új stílust teremteni nem lehet. Nagy hibája volt 
ennek az iránynak, hogy tér s tömegképzésben 
nem tudott újat alkotni, sem pedig a hazai tradíci-
ókba kapcsolódni (…), a fő súlyt a dekorációra 
helyezte és itt is túlzásba ment (…), az egzotikum-
ba csapott át (…). 

A József Műegyetemről kikerült építészek kis 
csoportja egészséges elgondolással az erdélyi 
parasztház és templom szerkezetéből és töme-
géből kiindulva akart új nemzeti stílust alkotni. (…) 
Hogy irányuk nem tudott döntő eredményt aratni, 
annak tudható be, hogy az általuk kis objektumok-
ról átvett primitív motívumok nagy, monumentális 
létesítményeknél felmondták a szolgálatot. (…) 
Azután jött a mindent megfojtó háború (…) 

Én nem harcolok a modernség, és nem harco-
lok az új stílus ellen, ellenkezőleg, meg vagyok 
győ ződve azoknak szükségességéről, de nem 
úgy, hogy szellemben és formában is a németek 
és egyéb nyugati nemzetek vazallusai legyünk 
(…). Csakis nemzeti sajátosságunk fejlesztésével 
és értékesítésével szolgálhatjuk a haladást. (…) 

Nekünk minden (…) életkérdés, éppen ezért meg 
kell ismernünk és meg kell szeretnünk önmagun-
kat, fel kell szívnunk magunkba mindent, ami 
magyar (…), meg kell ugyan ismernünk és tanul-
nunk a nyugati művészetet, annak szerkezeteit, 

technikáját (…), hogy ezeknek segítségével az 
egzotikumból az általános emberi ízlés magasla-
tára hozzuk a népünk művészetében található 
értékeket.

(Magyar Iparművészet, 1933/1. 13–16.)

A MAGyAr ÉpÍTŐMűVÉSZET ÚTJA 
Az Építőmunka ankétja

(…) A magyar építőművészet útja közvetlen a 
háború után megakadt (…), béklyóban tartotta az 
eklekticizmus, a neostílusok álmos passzivitása 
(…), az építőművészet történelmi revolúciójában 
a magyarságnak egyelőre csak passzív szerepe 
van (…).

(…) merre halad a magyar építőművészet útja? 
(…) A „nemzeti öncélúság” (…) a magyarság 
önmagára ébredésének a tünete (…), egy nemzet 
csak akkor tarthat számot önálló életre, ha meg-
teremti a maga kultúráját (…). 

Mi hiszünk a magyar építőtársadalom (…) 
termékenységében, de nem hiszünk abban, hogy 
ma feladatának tudatában van (…). 

Tisztán akarjuk látni a magyar építőművészet 
keresztmetszetét (…), hogyan gondolkoznak a 
(…) magyar építészetről maguk az építészek (…). 
Ankétunk tárgyát a következő két kérdés képezi:

1. Miben látja a mai magyar építészet jellemző 
vonásait? 

2. Mi a feltétele egy sajátosan magyar építő-
művészet megteremtésének?

jánszky Béla építőművész, a Lechner Ödön Tár
saság ü.v. elnöke: (…) nehéz arra a kérdésre fe-
lelni, hogy a mai magyar építészetnek miben lehet 
felfedezni a jellemző vonásait, mert nemzeti sajá-
tosságok nem mutathatók ki rajtuk, legfeljebb (…) 
érdekes egyéniségek. Ez (…) egyben (…) akadá
lya az egység kialakulásának (…), csak a kezdet 
kezdetén tartunk (…), valószínűnek tartom, hogy 
a nemzeti jelleg mégis csak ki fog alakulni a jövő-
ben (…), stílust „csinálni” nem lehet, azt jól tud-
hatjuk a háború előtti nagy építészgenerációnk 
példájából is (…), előbb egy teljesen új stílusnak 

kell keletkeznie, amely korához illik (…), ezen (…) 
keresztül válhatik nemzetivé. (…) létezik az or-
szágban egy kilencmilliónyi embertömeg is, 
amelynek neve: magyar nép. Talán mégsem 
lenne helytelen közelebbről megismerni ezt a 
népet. (…) alkalmazkodnunk az ő ízléséhez, hogy 
az épületek (…) az ő tetszését is megnyerjék.

dr. kotsis iván építész, műegyetemi ny. r. tanár: 
A jelenlegi magyar építészet értékbeli egyenlegét 
vizsgálva az eredmény kedvezőtlen: Ennek három 
oka van: a.\ úgy a köz mint magánmunkákkal 
való megbízatásoknál túlsúlyban vannak a tehet-
ségtelen építészek b.\ A nagyközönségünk átlag-
ízlése nem igényeli a megkívánt művészi munkát 
(…) c.\ (…) elzárkózunk a külföldi irányokkal való 
kapcsolattól, és ezzel feladjuk az összehasonlítás 
lehetőségeit.

A magyar múltnak igen becses építészeti ter-
mékei maradtak fenn (…) befolyásuk a mai épí-
tészetre nincsen, mert a mai korban a.\ a felfogás, 
b.\ a feladatok, c.\ a technikai eszközök (…) meg-
változtak. 

A magyar építőművészet akkor fogja nemzeti 
hivatását maradék nélkül betölteni, hogyha a.\ 
ízlésbeli és b.\ technikai felkészültsége révén a 
mai idők feladatait jobban fogja megoldani (…) c.\ 
ha a nagyközönség ízlésbeli színvonalát maga-
sabbra fogja felemelni, mint a többi népek.

lechner Jenő műépítész, kormányfőtanácsos, 
mű egyetemi r.k. tanár: A korszellem a leegysze-
rűsítések, egységesítések, elméleti összefoglalá-
sok, kollektív rendszerek szervezése felé tör (…). 
Mindez egy forradalmi átalakulás következménye. 
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Meggyőződésem, hogy a mai építészet tisztító 
vihara után egy termékeny, gazdag fantáziájú új 
architektúra fog megszületni.

Ami már most a speciális magyar építőművésze
tet illeti, ez egy olyan kérdéskomplexum, melyre 
nincs egykét mondatban kielégítő felelet. A nem-
zeti öntudat fogalma az, mely elsősorban körvo-
nalazandó (…) a nemzeti elfogultság és fajszere-
tet (…) nálunk is megteremti majd azt a helyi za-
matot, mely nagy tradíciójú nemzetek modern 
építőművészetében már ma is felismerhető.

medgyaszay istván műépítész, kormányfőtaná-
csos, műegyetemi m. tanár: (…) a hunmagyar 
kapcsolatot a történettudomány végérvényesen 
bebizonyította (…) Az Európában töltött utóbbi 
évezred alatt a magyar művészet alig fejlődhetett 
tovább (…), „mai magyar építőművészetről” tehát 
általánosságban még nem beszélhetünk (…). Az 
építészet az egyetemes nemzeti művelődéssel 
együtt él vagy hal.

thoroczkai Wigand Ede műépítésztanár, kor-
mányfőtanácsos: A mai magyar építészet (…) a 
beteg kor tünete (…), mivel történeti kapcsolataink 
megszakadtak. Egy sajátosan magyar jellegű 

építőművészet kizárólagos feltétele a hagyomá-
nyok tisztelete s a bennük való elmélyedés, de ne 
másoljuk le az eddigi lelki vaksággal, mint (…) azt 
a stílusepidémia hívei és a modernek teszik „ter-
vezés” álcímén (…). 

Hagyományaink szelleme tanulmányozandó 
s a leszűrt, megemésztett eredményeket ültessük 
át a kor szelleme és igényei szerint. ha vidékek 
szerint nézzük népi építkezésünket, megőrizve 
találjuk a hagyományokat (…). Ha egyénileg el is 
térnek, mégis elvitathatatlan közös vonás jellem-
zi valamennyit (…). Hogy pedig hivatásos építé-
szetünk nyílt magyar jelleget kapjon népies alap-
ból merítve, arra még nem érett (…). A genius 
locin – helyi szellemen – kívül még valami szük-
séges, ez az épület lélektani erővel hangsúlyozott 
rendeltetésének kifejezése, hogy psychéje kiüljön 
arculatára.

Árkay aladár (feljegyzéseiből): Az összes stílus-
változások magyarázója, hogy az érzékek nem 
reagálnak többé a megszokott és megunt inge-
rekre. Ha pedig tovább erőszakoltatnak, a hatás 
folyton csökken, hogy végül is monotóniába, egy-
hangúságba fulladjon.

(Építőmunka, 1933/89. 125–133.)

CSABA rEZSŐ • NEMZETI ÉpÍTÉSZET 
A magyar építőművészet útja

Mivel ez a hozzászólás alapvető kérdések tisz-
tázására ad alkalmat, az ankét eredményeit /dr. 
Bierbauer Virgil/ (…) hozzászólásához kapcso-
lódva foglaljuk össze (…). Dr. Bierbauer (…) 
benyomása (…), hogy ankétunkban a magyaros 
építészet négy évtizedes csóvája lángolt fel újra, 
hogy itt ismét a „pártáról” és a „tulipánról” van szó. 
(…) le kell számolnunk végre azzal a tévhittel, hogy 
az a magyar, amit jólrosszul összehordott nép-
művészeti alkotások felhasználásával spekulatív 
úton megszerkesztett. nem magyar egy épület 
akkor sem, ha azt faragványos és tulipános lepel-
lel borítom is le. (…) Az a tény, hogy bevezető 
cikkünkben a negyed századelőtti magyar építé-

szeti mozgalomra hivatkoztunk, nem jelent egye-
bet, mint azt, hogy kons tatáltuk a történelmi tényt, 
elismertük a mozgalom becsületes hősiességét 
és értékeltük azokat a letagadhatatlan eredmé-
nyeket, amelyeket elsősorban népművészeti ku-
tatásaikkal értek el. De megmondtuk azt is, hogy 
„a népművészeti alkotá sok lényege nem az, hogy 
van, hanem az, hogy hogyan jött létre” (…). „tisz-
tában vagyunk avval, hogy a művészet nem 
nacionálható (…) de (…) e szükségszerű és meg 
nem fojtható nemzetiességben hiszünk, ami úgy 
nő ki a nemzeti pszichéből (…). 

Abszolut építészetnek nevezem a korok és a 
kö zösségek fölött álló, az időben és a térben örök 

tör vények szerint megvalósuló építészetet (…). A 
művészet ilyen építészeti megnyilatkozásának 
ősnyelve a görög építészet formanyelve. Az az ősi 
formanyelv két síkon bomlott új értelemre: a korok 
és közösségek síkján. (…) Ebből következik, hogy 
az építészetet két szempontból kell vizsgálnunk. 

1. Az abszolút építészet szempontjából az al-
kotó szellem közös valutáját kell keresnünk 
(v.ö. Babits Mihály világirodalomtörténeti 
bevezetésével). (…) Az európai építészet 
ősnyelve kimerült. (…) Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy semmi közünk hozzá. (…) Ha 
művészeti nyelvünk megis változott, élettana 
és struktúrája mégis az ősnyelvben gyöke-
rezik. (…) Természetesen az eszközöknek 
ez a megújulása egészen új és nagy lehető-
ségek felé nyitott utat (…). Különösen áll ez 
az építőművészetre, mert itt az eszközökben 
forradalmi átalakulás történt. (…) Az örök és 
változatlan törvények abszolut építészete új 
öntudatra ébredt (…). 

2. A közösségek szempontjából nézve az 
építészetet (…) első kérdés, hogy kifejezhe-
tie az építészet (…) egy nemzet lelkét? 
Tételünk tehát (…): a nemzeti építőművészet 
csak az abszolut építészet magaslatán álló, 
de a magyar pszichén keresztül kibontakozó 
alkotásokban fog megszületni (…). 
a./ (…) végzetesen téved az, aki éretlen 

nacionalizmusának ablaktalan kamrájába 
zárkózva valami egészen eredetit akar 
pro dukálni és elhitetni magával, hogy így 
megteremtheti az ún. magyar stílust,

b./ nem teremt sem építészetet, sem magyar 
építészetet az, aki valamely erőteljes ide-
gen kultúra hatása alatt másol, 

c./ naivság félteni a nemzeti építészetet az 
abszolut építészet korszerű és internacio-
nális új nyelvétől. 

Szabó Dezső írja egy helyen: Az igazi szép mindig 
modern, az igazi művészet mindig aktuális, az 
alkotóművész mindig kortárs.

A nemzeti építészet feltételei (…): A nemzeti 
építészet ügye szoros összefüggésben van az 
egyetemes értelemben vett magyar problémával 
(…), a kérdés történelmi szükségszerűséggel ve
tődött fel, (…) s a magyar nemzet előtt két út van 
(…). Németh László írja a Tanúban: Ez a kor fel-

oszlatja a hajléktalan népek menhelyét, azt akar-
ja tudni, hogy melyik nép él és melyik haldokol.

a./ Fel kell szabadítani a magyar népben elfoj-
tott alkotóerőt. Szóhoz kell juttatni a prakti-
kusan hazafias magyarok helyett az ideálo-
kért dolgozó magyarokat.

b./ A nyugatimádatot fel kell váltania a kelet 
felé fordított nagyobb érdeklődésnek (…). A 
legtisztább képlet még a magyar parasztság. 
Ezért a turáni népek intenzívebb tanulmányo
zása egy vonalba esik a magyar parasztság 
megismerésével és kulturális szerephez vivő 
felemelésével. Nem gondolunk itt a biológiai 
fajelmélet érvényesítésére, mert az élettani 
értelemben vett tiszta faj már feloldódott er-
kölccsé, lélekké, nyelvvé, kultúrává (…).

c./ A magyarságnak kelet és nyugat felé (…) 
hivatása van. A Balkánnak nyugatot, a nyu-
gatnak keletet kell közvetítenie (…). Folly 
robert és Medgyaszay István látták meg a 
hozzászólók közül ezt a döntő igazságot.

Mi következik mindebből a magyar építészetre? 
a./ A modern építészet ebben az új magyar 

kulturális atmoszférában (…) beavatkozás 
nélkül fog kivirágozni (…) 

b./ Az epigon modernség , (…) a mesterséges 
tradíció, a nevetséges magyaroskodás (…) 
talajtalanul imbolyog (…). Ezt végre meder-
be kell terelni (…). A kérdés ideológiai tisztá-
zása elengedhetetlen, mert bármennyire 
nem az elmélettől függ a megvalósulás, 
mégis párhuzamosan halad a kettő (…). Úgy 
bontakoznak ki a magyar építész zsenik, 
ahogyan ezt számukra a magyar élet lehe-
tővé teszi. 

c./ Éppen ezért az építészeti sajtónak köteles-
sége az építésztársadalomban a célt a leg-
konkrétabb formában öntudatosítani.

(…) a „cirpac”számban közölt épületeken (Tér és 
Forma) (…) nem ébredt még magyar öntudatra a 
korszerű építészet (…). A „cirpac” magyar képvi-
selői egy építészeti iskolának a hívei. Az iskola 
pedig mindig kötöttséget, különálló irányvonalat, 
jellemző sajátságokat jelent (…). A korszerű épí-
tészet nemzetközi árama csak akkor lesz termé-
kenyítő, ha iskolamentesen, teljes virulenciájában 
inspirálja a magyar építészeket.

(Építőmunka, 1934/2. 31–34.)
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a stílusepidémia hívei és a modernek teszik „ter-
vezés” álcímén (…). 

Hagyományaink szelleme tanulmányozandó 
s a leszűrt, megemésztett eredményeket ültessük 
át a kor szelleme és igényei szerint. ha vidékek 
szerint nézzük népi építkezésünket, megőrizve 
találjuk a hagyományokat (…). Ha egyénileg el is 
térnek, mégis elvitathatatlan közös vonás jellem-
zi valamennyit (…). Hogy pedig hivatásos építé-
szetünk nyílt magyar jelleget kapjon népies alap-
ból merítve, arra még nem érett (…). A genius 
locin – helyi szellemen – kívül még valami szük-
séges, ez az épület lélektani erővel hangsúlyozott 
rendeltetésének kifejezése, hogy psychéje kiüljön 
arculatára.

Árkay aladár (feljegyzéseiből): Az összes stílus-
változások magyarázója, hogy az érzékek nem 
reagálnak többé a megszokott és megunt inge-
rekre. Ha pedig tovább erőszakoltatnak, a hatás 
folyton csökken, hogy végül is monotóniába, egy-
hangúságba fulladjon.

(Építőmunka, 1933/89. 125–133.)

CSABA rEZSŐ • NEMZETI ÉpÍTÉSZET 
A magyar építőművészet útja

Mivel ez a hozzászólás alapvető kérdések tisz-
tázására ad alkalmat, az ankét eredményeit /dr. 
Bierbauer Virgil/ (…) hozzászólásához kapcso-
lódva foglaljuk össze (…). Dr. Bierbauer (…) 
benyomása (…), hogy ankétunkban a magyaros 
építészet négy évtizedes csóvája lángolt fel újra, 
hogy itt ismét a „pártáról” és a „tulipánról” van szó. 
(…) le kell számolnunk végre azzal a tévhittel, hogy 
az a magyar, amit jólrosszul összehordott nép-
művészeti alkotások felhasználásával spekulatív 
úton megszerkesztett. nem magyar egy épület 
akkor sem, ha azt faragványos és tulipános lepel-
lel borítom is le. (…) Az a tény, hogy bevezető 
cikkünkben a negyed századelőtti magyar építé-

szeti mozgalomra hivatkoztunk, nem jelent egye-
bet, mint azt, hogy kons tatáltuk a történelmi tényt, 
elismertük a mozgalom becsületes hősiességét 
és értékeltük azokat a letagadhatatlan eredmé-
nyeket, amelyeket elsősorban népművészeti ku-
tatásaikkal értek el. De megmondtuk azt is, hogy 
„a népművészeti alkotá sok lényege nem az, hogy 
van, hanem az, hogy hogyan jött létre” (…). „tisz-
tában vagyunk avval, hogy a művészet nem 
nacionálható (…) de (…) e szükségszerű és meg 
nem fojtható nemzetiességben hiszünk, ami úgy 
nő ki a nemzeti pszichéből (…). 

Abszolut építészetnek nevezem a korok és a 
kö zösségek fölött álló, az időben és a térben örök 

tör vények szerint megvalósuló építészetet (…). A 
művészet ilyen építészeti megnyilatkozásának 
ősnyelve a görög építészet formanyelve. Az az ősi 
formanyelv két síkon bomlott új értelemre: a korok 
és közösségek síkján. (…) Ebből következik, hogy 
az építészetet két szempontból kell vizsgálnunk. 

1. Az abszolút építészet szempontjából az al-
kotó szellem közös valutáját kell keresnünk 
(v.ö. Babits Mihály világirodalomtörténeti 
bevezetésével). (…) Az európai építészet 
ősnyelve kimerült. (…) Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy semmi közünk hozzá. (…) Ha 
művészeti nyelvünk megis változott, élettana 
és struktúrája mégis az ősnyelvben gyöke-
rezik. (…) Természetesen az eszközöknek 
ez a megújulása egészen új és nagy lehető-
ségek felé nyitott utat (…). Különösen áll ez 
az építőművészetre, mert itt az eszközökben 
forradalmi átalakulás történt. (…) Az örök és 
változatlan törvények abszolut építészete új 
öntudatra ébredt (…). 

2. A közösségek szempontjából nézve az 
építészetet (…) első kérdés, hogy kifejezhe-
tie az építészet (…) egy nemzet lelkét? 
Tételünk tehát (…): a nemzeti építőművészet 
csak az abszolut építészet magaslatán álló, 
de a magyar pszichén keresztül kibontakozó 
alkotásokban fog megszületni (…). 
a./ (…) végzetesen téved az, aki éretlen 

nacionalizmusának ablaktalan kamrájába 
zárkózva valami egészen eredetit akar 
pro dukálni és elhitetni magával, hogy így 
megteremtheti az ún. magyar stílust,

b./ nem teremt sem építészetet, sem magyar 
építészetet az, aki valamely erőteljes ide-
gen kultúra hatása alatt másol, 

c./ naivság félteni a nemzeti építészetet az 
abszolut építészet korszerű és internacio-
nális új nyelvétől. 

Szabó Dezső írja egy helyen: Az igazi szép mindig 
modern, az igazi művészet mindig aktuális, az 
alkotóművész mindig kortárs.

A nemzeti építészet feltételei (…): A nemzeti 
építészet ügye szoros összefüggésben van az 
egyetemes értelemben vett magyar problémával 
(…), a kérdés történelmi szükségszerűséggel ve
tődött fel, (…) s a magyar nemzet előtt két út van 
(…). Németh László írja a Tanúban: Ez a kor fel-

oszlatja a hajléktalan népek menhelyét, azt akar-
ja tudni, hogy melyik nép él és melyik haldokol.

a./ Fel kell szabadítani a magyar népben elfoj-
tott alkotóerőt. Szóhoz kell juttatni a prakti-
kusan hazafias magyarok helyett az ideálo-
kért dolgozó magyarokat.

b./ A nyugatimádatot fel kell váltania a kelet 
felé fordított nagyobb érdeklődésnek (…). A 
legtisztább képlet még a magyar parasztság. 
Ezért a turáni népek intenzívebb tanulmányo
zása egy vonalba esik a magyar parasztság 
megismerésével és kulturális szerephez vivő 
felemelésével. Nem gondolunk itt a biológiai 
fajelmélet érvényesítésére, mert az élettani 
értelemben vett tiszta faj már feloldódott er-
kölccsé, lélekké, nyelvvé, kultúrává (…).

c./ A magyarságnak kelet és nyugat felé (…) 
hivatása van. A Balkánnak nyugatot, a nyu-
gatnak keletet kell közvetítenie (…). Folly 
robert és Medgyaszay István látták meg a 
hozzászólók közül ezt a döntő igazságot.

Mi következik mindebből a magyar építészetre? 
a./ A modern építészet ebben az új magyar 

kulturális atmoszférában (…) beavatkozás 
nélkül fog kivirágozni (…) 

b./ Az epigon modernség , (…) a mesterséges 
tradíció, a nevetséges magyaroskodás (…) 
talajtalanul imbolyog (…). Ezt végre meder-
be kell terelni (…). A kérdés ideológiai tisztá-
zása elengedhetetlen, mert bármennyire 
nem az elmélettől függ a megvalósulás, 
mégis párhuzamosan halad a kettő (…). Úgy 
bontakoznak ki a magyar építész zsenik, 
ahogyan ezt számukra a magyar élet lehe-
tővé teszi. 

c./ Éppen ezért az építészeti sajtónak köteles-
sége az építésztársadalomban a célt a leg-
konkrétabb formában öntudatosítani.

(…) a „cirpac”számban közölt épületeken (Tér és 
Forma) (…) nem ébredt még magyar öntudatra a 
korszerű építészet (…). A „cirpac” magyar képvi-
selői egy építészeti iskolának a hívei. Az iskola 
pedig mindig kötöttséget, különálló irányvonalat, 
jellemző sajátságokat jelent (…). A korszerű épí-
tészet nemzetközi árama csak akkor lesz termé-
kenyítő, ha iskolamentesen, teljes virulenciájában 
inspirálja a magyar építészeket.

(Építőmunka, 1934/2. 31–34.)
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(…) a magyarság (…) kulturájának igazi nagysá-
gát az jellemzi, hogy faji jellege bennmaradt eu-
rópai értékű alkotásaiban (…). A magyar zene 
úttörői, Bartók és Kodály (…) végig kottázták 
(építészi nyelven: felvették, felmérték) a régi ma-
gyar dalokat (…), mely évszázadok kincseit men-
tette át. (…) A népdal gondolatainak tömörsége 
és ritmusának könnyedsége megfogta petőfi és 
Arany lelkét. Ady még tovább ment (…). A festé-
szetben Egry megszabadult minden hamis ha-
gyománytól (…). Az építészetben ugyanezen az 
úton jártak Kós és Árkay. (…) A művészetnek mind 
az öt ága (…) elvonult a világ zajától, felvette a 
meglévő, sajátosan magyar művészeti emlékeket 
(…), önmagából kitermelte a nemzeti ösztön ere-
jével a magyar művészi gondolatot (…). 

A magyar építészet jellemző vonásai (a titkok) 
véleményünk szerint: az épület egy részére (temp-
lomnál a toronyvégződésre, épületnél a bejáratra) 
csoportosított dekorativitás; (…) fokozott ritmus a 
nyílásképzésekben, a kiegyensúlyozott aszimmet-
ria hangsúlyozása. (…) magyar építészet ma 
nincs, de minden lehetőség megvan arra, hogy 
legyen. Mert volt (…). 

A korszerű magyar építészet világviszonylat-
ban hátramaradt, mert a nagy feladatokban el-
nyomták (…). A mai korszerű építészet műtörténe
ti szempontból Magyarországon még túl merev.

A sajátosan magyar építőművészet kialakulá-
sa több erő eredője lesz.

1. Az egyik a közönség művészi nevelése, 
2. A másik az építőművészképzés megrefor-

málása, 
3. A harmadik a tökéletes építőművészi terme-

lés lehetőségének a megteremtése.
Ezekkel fog együttjárni a magyar építészműtör
ténészgeneráció kitermelése, a magyar város-
építészet megvalósítása és a független építésze-
ti kritika megteremtése (…).

Hisszük, hogy a magyar építészeti kultúra 
összehozza azt az esztétikus tábort, mely minden 
előítélettől mentesen bírálja meg – még építés 
előtt – a terveket és építés után az elkészült épü-
leteket, s a kenyérkérdés beteg fenyegetőzése 
miatt ma még gúzsba kötött építészeti kritikát 
felszabadítja. Így minden reményünk meglehet 
arra, hogy amire a korszerű építészet Magyaror-
szágon megérik, az magyarrá is válik.

(Városkultúra, 1934. 174–176.)

TÓTH KÁLMÁN • 
A MAGyAr NÉpI ÉpÍTÉSZETI GyűJTÉS CÉLJAI 

Évtizedekkel ezelőtt kezdette el Kós Károly Erdély 
népének építészetét tanulmányozni (…). Munká-
jának bár számos követője akadt (…), gyűjtéseik 
eredményei szétszóródtak, munkájuk a köz ré-
szére elveszett…

pár éve a fiatal építészek egy kis csoportja 
munkaközösségre lépett a teljes magyar építé-
szeti gyűjtés elvégzésére (…), munkájuk eddigi 
eredménye a 18 sajátos magyar vidékről közel 
6000 fénykép és 600 rajz (…), a teljes anyag 100 
ezer rajzra és fényképre tehető (…). A magyarság 
új, önálló nemzeti élet küszöbén áll és (…) szük-

sége van fajának összes eddigi kitermelt szellemi 
értékére és elesettségében az erőt a magyar 
néptől várja. (…) nemzeti műveltségünknek eze-
ket az értékeket az eddigieknél nagyobb határo-
zottsággal és tudatossággal kell magába olvasz-
tania (…). Ennek az elvnek az alkalmazása azt 
követelte, hogy a gyűjtés azonnal felhasználható 
anyagot nyújtson (…). 

A Balatonvidék és a Fertővidék népének 
építészete és formakincse a vidékek beható ta-
nulmányozása után külön kötetekben azonnal 
közreadható volt. (…) példa a gyűjtők tervezésé-

ben ezévben épült tihanyi népművészeti ház és 
több Balaton parti nyaraló és csárdaépület (…), 
egyidejűleg folyik a házakon alkalmazott szerke-
zetek felvétele és tanulmányozása (…), mely a 
vidéki iparosképzés anyagába beilleszthető (…). 

Falut járó építészeink megismerik a falut (…) 
mint élő organizmust (…). Meglátják a falu nagy 
sebeit, a falut sorvasztó betegségeket (…). A 

megoldatlan feladatok sokfélesége és súlya reá-
mutat építészképzésünk hiányosságára. (…) a 
Műegyetem keretében egy, a falu kérdésével 
foglalkozó intézet felállítására, mely a ma önzet-
lenül dolgozó munkaközösség és egyesek gyűj-
téseinek eredményét összefogná, tapasztalataival 
és tanácsaival a falu ügyével foglalkozó más hi-
vatalos szerveket támogatná (…).

(A Műszaki Világ, 1938. január 1. 1.)

ANTAL DEZSŐ • A MAGyAr FALU

Igen sok a probléma. A gazdálkodás, a birtokel-
osztás (…), az egészségügyi, szociális feladatok 
(…), a művelődés (…) eszközeinek a megterem-
tése előtérbe hozza az alkotó mérnök szerepét. A 
falu műszaki feladatainak két legfontosabb terü-
letén, és pedig a falurendezés és a falusi építke-
zések területén (…) jóformán a falu lakossága volt 
a közreható (…). a korszerű megoldáshoz két út 
vezet: a megfelelő törvény és rendelkezés (…), a 
hozzáértő irányítás és kivitelezés…

Itt jut előtérbe a járási mérnöki intézmény.

1. az összes falvainkra előírt kötelező rende-
zési tervek elkészítése

2. a hozzáértő szaktudás biztosítása a kivite-
lezésben 

3. az iparügyi minisztérium továbbképző tan-
folyamainak a szerepe 

Meg kell őrizni a helyi magyar jelleget a falusi köz 
és magánépítkezésekben egyaránt (…). A falusi 
ember (…) csak akkor fog ráeszmélni (…) az ál-
tala már nem becsült szép parasztházainak az 
értékére (…) 

(A Műszaki Világ, 1937. 1/11. 1.)
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(…) a magyarság (…) kulturájának igazi nagysá-
gát az jellemzi, hogy faji jellege bennmaradt eu-
rópai értékű alkotásaiban (…). A magyar zene 
úttörői, Bartók és Kodály (…) végig kottázták 
(építészi nyelven: felvették, felmérték) a régi ma-
gyar dalokat (…), mely évszázadok kincseit men-
tette át. (…) A népdal gondolatainak tömörsége 
és ritmusának könnyedsége megfogta petőfi és 
Arany lelkét. Ady még tovább ment (…). A festé-
szetben Egry megszabadult minden hamis ha-
gyománytól (…). Az építészetben ugyanezen az 
úton jártak Kós és Árkay. (…) A művészetnek mind 
az öt ága (…) elvonult a világ zajától, felvette a 
meglévő, sajátosan magyar művészeti emlékeket 
(…), önmagából kitermelte a nemzeti ösztön ere-
jével a magyar művészi gondolatot (…). 

A magyar építészet jellemző vonásai (a titkok) 
véleményünk szerint: az épület egy részére (temp-
lomnál a toronyvégződésre, épületnél a bejáratra) 
csoportosított dekorativitás; (…) fokozott ritmus a 
nyílásképzésekben, a kiegyensúlyozott aszimmet-
ria hangsúlyozása. (…) magyar építészet ma 
nincs, de minden lehetőség megvan arra, hogy 
legyen. Mert volt (…). 

A korszerű magyar építészet világviszonylat-
ban hátramaradt, mert a nagy feladatokban el-
nyomták (…). A mai korszerű építészet műtörténe
ti szempontból Magyarországon még túl merev.

A sajátosan magyar építőművészet kialakulá-
sa több erő eredője lesz.

1. Az egyik a közönség művészi nevelése, 
2. A másik az építőművészképzés megrefor-

málása, 
3. A harmadik a tökéletes építőművészi terme-

lés lehetőségének a megteremtése.
Ezekkel fog együttjárni a magyar építészműtör
ténészgeneráció kitermelése, a magyar város-
építészet megvalósítása és a független építésze-
ti kritika megteremtése (…).

Hisszük, hogy a magyar építészeti kultúra 
összehozza azt az esztétikus tábort, mely minden 
előítélettől mentesen bírálja meg – még építés 
előtt – a terveket és építés után az elkészült épü-
leteket, s a kenyérkérdés beteg fenyegetőzése 
miatt ma még gúzsba kötött építészeti kritikát 
felszabadítja. Így minden reményünk meglehet 
arra, hogy amire a korszerű építészet Magyaror-
szágon megérik, az magyarrá is válik.

(Városkultúra, 1934. 174–176.)

TÓTH KÁLMÁN • 
A MAGyAr NÉpI ÉpÍTÉSZETI GyűJTÉS CÉLJAI 

Évtizedekkel ezelőtt kezdette el Kós Károly Erdély 
népének építészetét tanulmányozni (…). Munká-
jának bár számos követője akadt (…), gyűjtéseik 
eredményei szétszóródtak, munkájuk a köz ré-
szére elveszett…

pár éve a fiatal építészek egy kis csoportja 
munkaközösségre lépett a teljes magyar építé-
szeti gyűjtés elvégzésére (…), munkájuk eddigi 
eredménye a 18 sajátos magyar vidékről közel 
6000 fénykép és 600 rajz (…), a teljes anyag 100 
ezer rajzra és fényképre tehető (…). A magyarság 
új, önálló nemzeti élet küszöbén áll és (…) szük-

sége van fajának összes eddigi kitermelt szellemi 
értékére és elesettségében az erőt a magyar 
néptől várja. (…) nemzeti műveltségünknek eze-
ket az értékeket az eddigieknél nagyobb határo-
zottsággal és tudatossággal kell magába olvasz-
tania (…). Ennek az elvnek az alkalmazása azt 
követelte, hogy a gyűjtés azonnal felhasználható 
anyagot nyújtson (…). 

A Balatonvidék és a Fertővidék népének 
építészete és formakincse a vidékek beható ta-
nulmányozása után külön kötetekben azonnal 
közreadható volt. (…) példa a gyűjtők tervezésé-

ben ezévben épült tihanyi népművészeti ház és 
több Balaton parti nyaraló és csárdaépület (…), 
egyidejűleg folyik a házakon alkalmazott szerke-
zetek felvétele és tanulmányozása (…), mely a 
vidéki iparosképzés anyagába beilleszthető (…). 

Falut járó építészeink megismerik a falut (…) 
mint élő organizmust (…). Meglátják a falu nagy 
sebeit, a falut sorvasztó betegségeket (…). A 

megoldatlan feladatok sokfélesége és súlya reá-
mutat építészképzésünk hiányosságára. (…) a 
Műegyetem keretében egy, a falu kérdésével 
foglalkozó intézet felállítására, mely a ma önzet-
lenül dolgozó munkaközösség és egyesek gyűj-
téseinek eredményét összefogná, tapasztalataival 
és tanácsaival a falu ügyével foglalkozó más hi-
vatalos szerveket támogatná (…).

(A Műszaki Világ, 1938. január 1. 1.)

ANTAL DEZSŐ • A MAGyAr FALU
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hozzáértő irányítás és kivitelezés…
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pestszenterzsébet (…) önálló szociológiai terület 
(…), mintha merően különböző elemekből tákolta 
volna össze valaki. (…) Elsősorban a nyomorúság. 
(…) E város épülésének módszere öntudatlan 
hadjárat volt minden rendszeresség ellen. (…) 
Meglepő, hogy az építkezések ellenőrzése terén 
milyen sokáig uralkodott „teljes szabadság”. (…) 
Még ma is uralkodik. (…) De a saját ízléstelensé-
gét ezen a területen még mindenki rákényszerít-
heti a közösségre. Ugyanis a ház csak részben 
egyéni ügy, (…) tanúskodik (…) a lelkületünkről, 
az ízlésünkről, a tehetségünkről, az eredetisé-
günkről, esetleg éppen az ellenkezőjéről. (…) 

A városházát Lechner Ödön építette. Abban a 
korban (…) ahová csak lehetett: magyarnak vélt 
„motívumot” helyeztek. (…) Nálunk (…) megne-
heztelnek azért, ha valaki az építőstílust bírálja. 
(…) Az építészek azonban máshogy gondolkod-
nak (…), például Viharsarok című könyvem erre 

vonatkozó megállapításai mellé (…) Bierbauer 
Virgil állott ki (…). 

Lechner alkotásaival még kibékülhetnénk. (…) 
De mit csináltak belőle az epigonok (…). most 
építették fel az Ipartestület új palotáját, (…) nem 
érzem, hogy miért rendeznek a házak falain szín-
orgiákat. (…) Alig van ház gipsz és malterdíszek 
nélkül. (…) Milyen szomorú mindennek a hatása. 
Arról tanúskodnak, hogy belsőleg széttöredezett 
emberek csinálták…

pályázatot kellene kiírni komoly, stílusos épü-
letekre. S a legkülönb magyar építőművészeknek 
kellene a zsüriben helyet foglalniuk. (…) egysze-
rű, komoly családi házak kellenének. (…) Hiába 
jövünk városrendezési tervekkel, ha a maradandó 
alkotásokba, az épületekbe belekeverjük a stílus-
talanságot, az ízléstelenséget, a külsőbelső 
zűrzavart. (…) 

(Magyarország, 1939. június 20. 9.)

Az építkezés (…) nemcsak találkozója szinte 
minden iparágnak, hanem (…) gazdasági, szoci-
ális és művészeti kérdés is, egészség és szépség 
témája is, a magyarság alkotó készségének, faji 
jellegzetességeinek vizsgáztató iskolája és mű-
helye egyben. (…) 

A magyar szellem és művelődés egy nagysza-
bású szabadságharc nyugtalan, várakozással 
teljes előestejét éli. (…) 

példa: a mód, ahogyan a japánok átvették a 
nyugat gazdasági és technikai civilizációját, de 

megtartották ősi japán művelődésüket. A másik: 
(…) ahogyan finn testvéreink levetették magukról 
pár évtized alatt a kényelmetlen svéd művelődési 
idegenségeket. (…) A harmadik: (…) ahogyan 
Bartók Béla és Kodály Zoltán fölfedezte és meg-
tartotta a magyar zene anyanyelvét. (…) Lechner 
Ödön nem így kereste a magyar építőstílust. (…) 

mert azt, hogy építészetileg mi magyar és mi 
nem, csak a népinépépítőművészetialkotásokból 
lehet nyilván meglátni és kielemezni. 

(Magyarország, 1939. július 9. 5.)

A magyar építőstíluson töprengő fiatal építészeink 
szintén a magyar néphez fordulnak útbaigazítá
sért, tanácsért. (…) harmonikus és egységes 
hangulatú , stílusú ucca (…) , mégis mennyi egyé-
ni különbözőséget takar (…) . padányi Gulyás 
megírja (…) Fertőszéplakon (…) a magyar ösz-
tönös építő és falurendező ötletesség (…) hogyan 

oldja meg az ucca tengelyére ferdén eső telkekre 
épített házak összhangját (…). . Állítsuk (szembe) 
a falusi uccákat, (…) közösségi szellemét (…) a 
városi önkényes stílustalansággal, (…) a közép-
osztály háború után való építkezéseinek mérhe-
tetlen ízléstelenségeivel (…) 

(Magyarország, 1939. július 15. 5.)

A magyar ember mindenekelőtt értelemmel épít 
(…). Szépen összeegyezteti a maga belső szük-
ségleteit uccájának természetes és ízléses rend-
jével is (…) a természetes és mesterkéletlen (…) 

egyensúly jellemzi a magyar szellem megnyilat-
kozásait. Inkább ösztönös, mint tudatos építésze-
ti formáiban. (…) 

(Magyarország, 1939. júl .20. 5.)

A ház fogalmát az emberiség ősállapotában a 
barlang fedi (…). Sok tízezer év, amíg eljut a ma 
csillogó, fénypompás, motorizált és elektrifikált, 
gombnyomásra működő világvárosáig – és ennek 
peremén a barlanglakásig …

Valósággal két részre van szakítva az embe-
riség. Egy elenyésző kis réteg, amely részese a 
kultúrának és a másik, a nagy tömeg, amely szá-
mára ez merőben ismeretlen. (…) Kelle cifraszűr 
addig, amíg nincs rendes lábbeli, .. . nem tehetünk 

nyugodt lelkiismerettel egy lépést sem előre a 
kultúra és a civilizáció útján, amíg az elemi szük-
ségleteket (…) nem elégítettük ki (…). Azután jön 
az esztétika, a stílus. (…) 

A város és a falu közti mélyreható funkcionális 
különbség (…) kizárja, hogy a városi bérházak stí
lu sa hasonló legyen a falu (…) házaiéhoz. (…) 

Lechner Ödön (…) zseniális építész volt… (de) 
tévedett magyaros stílusalkotó kísérletével.

(Magyarország, 1939. június 24. 9.)
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VÁMOS FErENC • KOrSZErű MAGyAr ÉpÍTŐSTÍLUST

Féja Géza ostorozta a mai vidék elmaradottságát 
az építészetben. (…) Dehát hogyan akadhat ma-
gyar építész, aki azonos képzettársításba tudja 
összehozni Lechner Ödönt a vidéki városok kon-
tár pallérjaival? Szentségtörés Lechnerrel szem-
ben is együtt szerepeltetni „a szecesszió bűneit” 
a „vakolatba nyomott majolikával”. (…) Igen nagyot 
téved, aki Lechner Ödönt jelentőségével, művé-
szetének mély tartalmával együtt odaszegezi a 
szecesszióhoz. (…) 

De az a mértéktartás, mellyel Lechner Ödön 
művészetének szintézise a szecesszió áradásá-
val kialakult, már ezért is külön helyet kell juttasson 
művészetének az építészettörténetben. A magyar 
építészettörténetnek azonban még külön szám-
adása van a Lechnerproblémával.

Lechnernek egyetlen problémája: a magyar 
formanyelv megteremtése volt egész művésze-
tének, minden gondolatrezdülésének vezérszóla-
ma. (…) Lechner művészetében sok különféle 
tényező, összetevő sűrűsödött egybe. 

Ezért lehet sokféle módon értelmezni, beállí-
tani művészeti törekvéseit, eredményeit.

Egy dologban azonban nem lehet alkudozni: 
Lechner Ödön a magyar építészet függetlenségi 
harcainak prófétája volt. programja pedig ez volt: 
a történeti formákat „keresztezni” kell a magyar 
parasztművészet formáival. A lechneri program 
megvalósításának művészeti lehetőségeit minden 
művész más és más módon fogja újból és újból 
megállapítani. Ez a kérdés a művész szabadsá-
gának kérdése.

(Magyarország, 1939. június 28. 6.)

VÁMOS FErENC • MILyEN TÖrTÉNELMI TITKOKAT 
ÁrUL EL A MAGyAr pArASZTHÁZAK ŐSI STÍLUSA? 

„Tanuljunk építeni a néptől” írta (…) cikkében Baj-
csyZsilinszky Endre. Tanuljunk, de hogyan? Kissé 
kényes kérdés ez. Azzal függ össze, hogy nem 
tudjuk, a magyar parasztházban olyan rendkívüli 
történeti értékek lappanganak, melyek közvetlenül 
a magyar művelődéstörténet ősi összetevőihez 
kapcsolódnak (…). Hasznosítására csak Lechner 
Ödön vagy Bartók méretű zseni vállalkozhatik. 

 (…) a magyar parasztházban szunnyadó 
történeti tényezők egészen újszerű, szokatlan 
történeti és művészeti problémáknak sorát fogják 
felvetni. (…) 

A magyar parasztházról írta Lechner Ödön már 
1906ban: „A magyar nemzeti stílus igenis megvan 
a magyar népnél, (…) ezt a magyar népstílust 
meg kell tanulnunk, mint valamely nyelvet. (…) 

Vallom, amit BajcsyZsilinszky, Tóth Kálmán, 
padányi Gulyás Jenő, Tóth János és Nászay Mik
lós, (…) Vargha László (…), (aki) a gyűjtőmunkán 
leginkább a kor színvonalán álló módon dolgozik 
(…). A gyűjtőmunka csak egyik oldalát nyújtja a 

kívánt célnak. Másik oldala a parasztház történe-
ti összefüggéseinek felderítése. (…) Huszka Jó-
zsef a magyar építészetnek is iránymutató hőse 
(…), a székely házról írt könyve végső kifejtésében 
(…) honfoglalás kori iráni összetevők jelenlétét 
mutatta ki. Lechner Ödön képzeletét (…) Huszka 
felfedezése vezette az Iparművészeti Múzeum
palota homlokzatán az indus építészeti elemek 
szerepeltetéséhez. 

Ez tudományos értelemben Lechnertől talán 
hiba volt, művészeti értelemben azonban annál 
kevésbé. (…) Lechnernek ezt a tettét nem is érin-
tik és meg sem bocsájtják. (…) A művésznek 
azonban mindent szabad. (…) Másik példa Bartók 
és Kodály példája (…). Ezek azonban csak felü-
leti adalékok a magyar parasztház igazi szerve-
zetén: iráni alépítményén. Ha nem csalódom, 
iráni szervezete olyan alapvető jelensége a ma-
gyar parasztháznak, mint a magyar parasztzene 
esetében a pentatonikus hangrendszer.

(Magyarország, 1939. augusztus 4.)

GErEVICH TIBOr • A MAGyAr MűVÉSZET SZELLEME 

Az újabban divatos vérségi vizsgálat sem magya-
rázza a nemzeti művészetek jellegét, hanem in-
kább a nemzeti lélek alkata. A nemzetben gyüle-
kező erők együttműködése és erkölcsi együttér-
zése, történeti edzettsége váltja ki, hozza létre az 
egyes nemzetek művészetének félreérthetetlen, 
különleges vonásait. A faji érzés is elsősorban 
ezen erkölcsi indítékokból táplálkozik…

Fel kell tennünk azt a kérdést is, (…) szerepe 
vane a népi indítékoknak, a népművészet példá-
inak vagy elveinek, mint ahogy irodalmi szemlé-
letünket, nyelvünket annyiszor megújították a 
népies elemek? E kérdésekre határozott nemmel 
kell válaszolnunk, annak ellenére, hogy a magyar 
nép művészi életének egészét tekintve, a nagy-
művészeteket a népi, ethnográfiai művészettől 
meg nem különböztetve, ez utóbbinak önmagá-
ban nagyobb szerep jut benne, mint sok más 
népnél. (…) 

Művészetünk viszonya a néphez merőben 
más, (…) nem a saját (…) útját járó művészet 
merített a nép művészetéből, hanem inkább for-
dítva, ez vett példát a monumentális építészettől, 
(…) átalakítva a saját igényeinek, gusztusának, 
lehetőségeinek megfelelően. 

A falusi népi építkezés így őrizte meg máig a 
magyar polgári barokk építészet és az úri kúria
típus (…) utolsó nyomait.A népművészet a maga-
sabb művészi szempontok érvényesítésével 
hasz nosan tudta szolgálni (Gödöllő) és tudja ma 
is az iparművészet fejlődését és magyaros törek-
véseit (…). 

rég megbukott a millennium után örömharso-
nák közt fellépett hamis építészeti irány, amely 
magyar építészetet úgy akart teremteni, hogy 
vakolatba burkolt idegen vázakra a cifraszűrök és 
mézeskalácsok díszítését tarka mázascserépben, 
anyagtalanul, belső, szerkezeti összefüggés nél-
kül rakta fel. 

ez a nagy tévedés egy zseniális magyar épí-
tész, Lechner Ödön nevéhez fűződik, tehetségte-
len és túlzó utánzói azonban hamar lejáratták. (…) 
Lechnernek és követőinek fő tévedése annak a 
fel nem ismerése volt, hogy az építészeti stílust 
nem az ornamentika, hanem a szerkezet, az 
épülettömb arányjátéka, aritmetikája, a függőleges 
és vízszintes elemek viszonylata, a nyílások és 
az osztatok ritmusa határozza meg. (…) Valójában 
történeti stílusaink rejtik magukban a magyar 
építészet sajátságait. (…) 

A múlt század historizáló stílusai, a század 
második felének eklekticizmusa tulajdonképpen 
új stílusok, bizonyos értelemben másod vagy 
harmadvirágzású reneszánszok voltak, a sok 
plágium mellett is, amelyet elkövettek. Tiszteletre
méltó tévedéseknek kell tehát minősítenünk. (…) 

Mai építészetünk igazi magyarságát csak a 
korszerű építkezésben lehet elképzelni, ahol min-
den tehetség szükségszerűen a maga magyarsá
gáról adhat bizonyságot. (…) A hiteles művésztehet
ség magyarsága külsőséges színpadi és népraj-
zi kellékek nélkül is keresztültör és félreismerhe-
tetlenül megnyilatkozik. Kotsis iván, árkay Berta-
lan, rimanóczy, Körmendy modern építkezé sé ben 
felismerhetjük a formai kiegyensúlyozottságot. 

Az új anyagokból folyó műszaki újításokkal 
fellépő és ezek formai, esztétikai következménye-
it viselő, elsősorban is a célszerűséget és az új 
szociális követelményeket szolgáló modern épí-
tészet, felületesen nézve nemzetközileg egyforma, 
mégis mélyebben szemlélve, éppúgy nemzeti 
jegyeket visel, mint a múlt stílusai, sőt bizonyos, 
hogy nemzetibb, mint a múlt század eklektikus 
építészete, amelyhez érthetetlenül ragaszkodnak 
ma is bizonyos konzervatív s magukat nemzetinek 
valló körök.

(Mi a magyar? Magyar Szemle Társaság, 
Budapest, 1939. 418–488.)
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VÁMOS FErENC • KOrSZErű MAGyAr ÉpÍTŐSTÍLUST

Féja Géza ostorozta a mai vidék elmaradottságát 
az építészetben. (…) Dehát hogyan akadhat ma-
gyar építész, aki azonos képzettársításba tudja 
összehozni Lechner Ödönt a vidéki városok kon-
tár pallérjaival? Szentségtörés Lechnerrel szem-
ben is együtt szerepeltetni „a szecesszió bűneit” 
a „vakolatba nyomott majolikával”. (…) Igen nagyot 
téved, aki Lechner Ödönt jelentőségével, művé-
szetének mély tartalmával együtt odaszegezi a 
szecesszióhoz. (…) 

De az a mértéktartás, mellyel Lechner Ödön 
művészetének szintézise a szecesszió áradásá-
val kialakult, már ezért is külön helyet kell juttasson 
művészetének az építészettörténetben. A magyar 
építészettörténetnek azonban még külön szám-
adása van a Lechnerproblémával.

Lechnernek egyetlen problémája: a magyar 
formanyelv megteremtése volt egész művésze-
tének, minden gondolatrezdülésének vezérszóla-
ma. (…) Lechner művészetében sok különféle 
tényező, összetevő sűrűsödött egybe. 

Ezért lehet sokféle módon értelmezni, beállí-
tani művészeti törekvéseit, eredményeit.

Egy dologban azonban nem lehet alkudozni: 
Lechner Ödön a magyar építészet függetlenségi 
harcainak prófétája volt. programja pedig ez volt: 
a történeti formákat „keresztezni” kell a magyar 
parasztművészet formáival. A lechneri program 
megvalósításának művészeti lehetőségeit minden 
művész más és más módon fogja újból és újból 
megállapítani. Ez a kérdés a művész szabadsá-
gának kérdése.

(Magyarország, 1939. június 28. 6.)

VÁMOS FErENC • MILyEN TÖrTÉNELMI TITKOKAT 
ÁrUL EL A MAGyAr pArASZTHÁZAK ŐSI STÍLUSA? 

„Tanuljunk építeni a néptől” írta (…) cikkében Baj-
csyZsilinszky Endre. Tanuljunk, de hogyan? Kissé 
kényes kérdés ez. Azzal függ össze, hogy nem 
tudjuk, a magyar parasztházban olyan rendkívüli 
történeti értékek lappanganak, melyek közvetlenül 
a magyar művelődéstörténet ősi összetevőihez 
kapcsolódnak (…). Hasznosítására csak Lechner 
Ödön vagy Bartók méretű zseni vállalkozhatik. 

 (…) a magyar parasztházban szunnyadó 
történeti tényezők egészen újszerű, szokatlan 
történeti és művészeti problémáknak sorát fogják 
felvetni. (…) 

A magyar parasztházról írta Lechner Ödön már 
1906ban: „A magyar nemzeti stílus igenis megvan 
a magyar népnél, (…) ezt a magyar népstílust 
meg kell tanulnunk, mint valamely nyelvet. (…) 

Vallom, amit BajcsyZsilinszky, Tóth Kálmán, 
padányi Gulyás Jenő, Tóth János és Nászay Mik
lós, (…) Vargha László (…), (aki) a gyűjtőmunkán 
leginkább a kor színvonalán álló módon dolgozik 
(…). A gyűjtőmunka csak egyik oldalát nyújtja a 

kívánt célnak. Másik oldala a parasztház történe-
ti összefüggéseinek felderítése. (…) Huszka Jó-
zsef a magyar építészetnek is iránymutató hőse 
(…), a székely házról írt könyve végső kifejtésében 
(…) honfoglalás kori iráni összetevők jelenlétét 
mutatta ki. Lechner Ödön képzeletét (…) Huszka 
felfedezése vezette az Iparművészeti Múzeum
palota homlokzatán az indus építészeti elemek 
szerepeltetéséhez. 

Ez tudományos értelemben Lechnertől talán 
hiba volt, művészeti értelemben azonban annál 
kevésbé. (…) Lechnernek ezt a tettét nem is érin-
tik és meg sem bocsájtják. (…) A művésznek 
azonban mindent szabad. (…) Másik példa Bartók 
és Kodály példája (…). Ezek azonban csak felü-
leti adalékok a magyar parasztház igazi szerve-
zetén: iráni alépítményén. Ha nem csalódom, 
iráni szervezete olyan alapvető jelensége a ma-
gyar parasztháznak, mint a magyar parasztzene 
esetében a pentatonikus hangrendszer.

(Magyarország, 1939. augusztus 4.)

GErEVICH TIBOr • A MAGyAr MűVÉSZET SZELLEME 

Az újabban divatos vérségi vizsgálat sem magya-
rázza a nemzeti művészetek jellegét, hanem in-
kább a nemzeti lélek alkata. A nemzetben gyüle-
kező erők együttműködése és erkölcsi együttér-
zése, történeti edzettsége váltja ki, hozza létre az 
egyes nemzetek művészetének félreérthetetlen, 
különleges vonásait. A faji érzés is elsősorban 
ezen erkölcsi indítékokból táplálkozik…

Fel kell tennünk azt a kérdést is, (…) szerepe 
vane a népi indítékoknak, a népművészet példá-
inak vagy elveinek, mint ahogy irodalmi szemlé-
letünket, nyelvünket annyiszor megújították a 
népies elemek? E kérdésekre határozott nemmel 
kell válaszolnunk, annak ellenére, hogy a magyar 
nép művészi életének egészét tekintve, a nagy-
művészeteket a népi, ethnográfiai művészettől 
meg nem különböztetve, ez utóbbinak önmagá-
ban nagyobb szerep jut benne, mint sok más 
népnél. (…) 

Művészetünk viszonya a néphez merőben 
más, (…) nem a saját (…) útját járó művészet 
merített a nép művészetéből, hanem inkább for-
dítva, ez vett példát a monumentális építészettől, 
(…) átalakítva a saját igényeinek, gusztusának, 
lehetőségeinek megfelelően. 

A falusi népi építkezés így őrizte meg máig a 
magyar polgári barokk építészet és az úri kúria
típus (…) utolsó nyomait.A népművészet a maga-
sabb művészi szempontok érvényesítésével 
hasz nosan tudta szolgálni (Gödöllő) és tudja ma 
is az iparművészet fejlődését és magyaros törek-
véseit (…). 

rég megbukott a millennium után örömharso-
nák közt fellépett hamis építészeti irány, amely 
magyar építészetet úgy akart teremteni, hogy 
vakolatba burkolt idegen vázakra a cifraszűrök és 
mézeskalácsok díszítését tarka mázascserépben, 
anyagtalanul, belső, szerkezeti összefüggés nél-
kül rakta fel. 

ez a nagy tévedés egy zseniális magyar épí-
tész, Lechner Ödön nevéhez fűződik, tehetségte-
len és túlzó utánzói azonban hamar lejáratták. (…) 
Lechnernek és követőinek fő tévedése annak a 
fel nem ismerése volt, hogy az építészeti stílust 
nem az ornamentika, hanem a szerkezet, az 
épülettömb arányjátéka, aritmetikája, a függőleges 
és vízszintes elemek viszonylata, a nyílások és 
az osztatok ritmusa határozza meg. (…) Valójában 
történeti stílusaink rejtik magukban a magyar 
építészet sajátságait. (…) 

A múlt század historizáló stílusai, a század 
második felének eklekticizmusa tulajdonképpen 
új stílusok, bizonyos értelemben másod vagy 
harmadvirágzású reneszánszok voltak, a sok 
plágium mellett is, amelyet elkövettek. Tiszteletre
méltó tévedéseknek kell tehát minősítenünk. (…) 

Mai építészetünk igazi magyarságát csak a 
korszerű építkezésben lehet elképzelni, ahol min-
den tehetség szükségszerűen a maga magyarsá
gáról adhat bizonyságot. (…) A hiteles művésztehet
ség magyarsága külsőséges színpadi és népraj-
zi kellékek nélkül is keresztültör és félreismerhe-
tetlenül megnyilatkozik. Kotsis iván, árkay Berta-
lan, rimanóczy, Körmendy modern építkezé sé ben 
felismerhetjük a formai kiegyensúlyozottságot. 

Az új anyagokból folyó műszaki újításokkal 
fellépő és ezek formai, esztétikai következménye-
it viselő, elsősorban is a célszerűséget és az új 
szociális követelményeket szolgáló modern épí-
tészet, felületesen nézve nemzetközileg egyforma, 
mégis mélyebben szemlélve, éppúgy nemzeti 
jegyeket visel, mint a múlt stílusai, sőt bizonyos, 
hogy nemzetibb, mint a múlt század eklektikus 
építészete, amelyhez érthetetlenül ragaszkodnak 
ma is bizonyos konzervatív s magukat nemzetinek 
valló körök.

(Mi a magyar? Magyar Szemle Társaság, 
Budapest, 1939. 418–488.)
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(Gy. I.) • THOrOCZKAI WIGAND EDE 

A magyar nemzeti stílus kezdeményezésében két 
egymástól eltérő egyéniségű úttörővel találkozunk: 
Lechner Ödön mester törekvéseivel, ki úgyszólván 
a semmiből teremtette meg a maga egyéni értékű 
stílusát, míg a másik kezdeményező a hagyomány 
szilárd talajára épít. (…) 

Kós Károly (…) a következőket mondja: 
„Lechner (…) indus elemekből , barokk vonalakból 
és magyar ornamentikából alkotott (…) egy külön 
stílust. (…) Tévedett, de példájával (…) megindí-
totta azt, hogy igenis keresni kell a magyar mű-
vésznek azt az utat, mely művészetét nemzetivé 
teszi”.

„(…) a Székely Kirendeltség tanácsára (…) 
Wigand Ede tervezett falusi középületeket (nép-
ház, gazdakör, szövetkezet), (…) néhány népis-
kolát, (…) ezek az épületek milyen egészséges 
példaadással szolgáltak a falu népének a maga 
építkezésénél.” (…) a magyarok közül elsőnek 
jelenik meg 1900ban a „The Studio”ban, valamint 

a német lapokban. (…) Münchenben és párizsban 
végez tanulmányokat. 

Lyka Károly azt mondja: építészeink között ő 
a legkitűnőbb tértágító, (…) megalkotja a magyar 
népház alaptípusát vagy harminc községben, de 
mindig mást és mást, (…). széles szociális alapon 
reformál is, (…) iskoláiban kidobja a pinceszerű, 
pilléres ablakréseket. (…) Nála a feladat lényege: 
épületeinek a hivatása jut érvényre, mert a ház 
már vázánál fogva keményen kifejezi pszichéjét. 
(…) 

padányi Gulyás Jenő sorai: csak azok alkottak 
tényleg és magyar stílust műveltek, akik az erdé-
lyi régi építészet tanulságait fogadták be kútfor-
rásnak. (…) 

Wälder műegyetemi tanár (…) a Magyar Mér-
nök és Építész Egyletben megállapította, (…) 
hogy a magyar népies irány fejlesztése főként 
Wigand Ede érdeméül tudható be.

(A Magyar Kőművesmesterek Lapja)

MOLNÁr FArKAS • ÚJ ÉpÍTÉS NAGyOBB LÉpTÉKBEN 
(A C.I.A.M. magyar csoportjának ezévi munkája 
a tájszervezés és a falusi építés tárgykörében) 

Jóindulatú figyelemmel néztük azokat a mélyre-
ható kutatásokat, amelyeket rajtunk kívülállók 
végeztek a falu építészetének feltárásával, a tra-
díciók megmentésének érdekében, és azt hittük, 
hogy ez a mozgalom a falusi lakásviszonyok fel-
javítását fogja eredményezni (…). petneházy ál-
lamtitkár úr teljes mértékben azonosította magát 
(…) a mozgalommal és ígéretet tett arra, hogy a 
falu építészetének megmentését hivatalos intéz-
kedésekkel támogatja. 

(…) a budapesti első keleteurópai cirpackon
ferencia (…) megváltoztatta a rurális kérdésben 
elfoglalt álláspontunkat. A tanácskozáson dr.
Bierbauer indítványára a falusi építkezés napi-
rendre került (…). Kitűnt, hogy a rurális kérdésben 
sok mondanivalónk van és ezt megtenni köteles-

ségünk. (…) mikor tehát így az összefüggések 
egész rendszere ki van építve, a lakásproblémá-
tól az országstruktúráig, könnyű munka (…) a 
falusi építkezést az összefüggések láncolatába 
beállítani. (…) a cirpachoz illő gyorsított menetben 
keresztülmentünk a rurális kérdés három főtago-
zatán:

1. vizsgáltuk országunk strukturáját,
2. foglalkoztunk a szarvasszentesi tájszerve-

zéssel,
3. minta kisgazdaházat terveztünk Dévavá

nyára.
Az országstruktúra elvezetett a települések for-
májáig, a tájszervezés pedig a házhelyek kiosz-
tásáig. Ezen elméleti úton való megközelítésen 
kívül egy nagyszabású aktuális esemény, a mo-

dern kisgazdaház tervezésének konkrét feladata 
elé állított bennünket. A független kisgazdapárt 
vezére, Eckhardt Tibor, a Magyarország c. lapon 
keresztül akciót indított az aszály sújtotta 
dévaványa nagyközség szikes talajának megja-
vítására. (…) a cirpac felajánlotta, hogy az építő-
ipar támogatásával egy parasztházat fog felépí-
teni. (…) a közismert lakásbetegségek, amelyek 
a magyarság színejavát pusztítják, a parasztház 
rossz anyagára vezethetők vissza. Azért szem-

beszállva a „szép” falusi házak rajongóival, a 
modern építőanyagok és szerkezetek térfoglalá-
sát nemzeti érdeknek tartjuk, ez azonban az ősi 
házforma megváltoztatását vonhatja maga után. 
a megoldásnál az alaprajznak, szerkezetnek és 
formának szinte szétválaszthataltanságig azono-
san kell megjelennie. (…) E változás azonban, 
éreztük, nem lehet olyan mértékű, hogy a tradici-
onális alapformát márólholnapra félredobja.

(Tér és Forma, 1937/12. 351–355.)

BIErBAUEr VIrGIL • 
A FALUSI ÉpÍTÉS IDŐSZErű KÉrDÉSEI 

a magyar építészet évszázadokon át két külön 
úton járt. (…) Míg az első csoportba tartozó építé
szet tudatos akarással európai volt, (…) addig a 
másik csoport építészetét Európa kultúrájának 
hatásai alig befolyásolták. Ez a falusi építészet 
(…) a magyar nép jellegzetes életformáiból nőtt, 
(…) így született egy autochton magyar építés mód, 
formában és szerkezetben egyaránt. A két irány 
határozottan független volt egymástól (…). 

Bizonyos változás következett be a 19. sz. 
második felétől kezdve. Időközben azonban a 
világban nagy változások játszódtak le. A társa-
dalmi viszonyok alaposan megváltoztak, a demok-
ratikus irány kialakulása, a szociális érzék ébre-
dése az építkezés terén is megnyilvánult: (…) 
mind szélesebb rétegek kezdettek igényt tartani 
emberhez méltó lakásviszonyokra. (…) 

Több ízben történt kísérlet arra, hogy a kor-
mányzat beleavatkozzék a falusi építésbe, azt 
anyagilag elősegítse. Az Imrédykormány kapos-
vári programjában (…) is segíteni kíván s célul azt 
tűzte ki, hogy 45.000 új, jobb, gazdaságosabb és 
szebb falusi házat fog felépíteni. (…) félő (…), hogy 
olyan építési program fog kialakulni, amely a tech
nikai hibák kiküszöbölésére alkalmas lesz, (…) 
viszont a költségeket (…) magasra növeszti (…) 
Ezért kell a magyar mérnöki karnak felemelnie intő 
szavát s a kormányzatot figyelmeztetnie a nagy 
felelősségre, amellyel szemben találja magát.

A magyar építészek egy csoportja több év óta 
végez alapvető kutatásokat a magyar falu erede-

ti, ősi építészetének felderítésére. (…) Nem tisz-
táztatott pl. az, hogy milyen álláspontot kell elfog-
lalnunk a falu hagyományos, évszázadok során 
kiérlelt építőszerkezeteivel szemben. (…) 

Vidéki tanulmányaim során (…) végső fokon 
az volt a benyomásom, hogy a vályog vagy vert-
föld házzal szembeni elterjedt vélemények általá-
ban nem helytállók és babonának nevezhetők. 
Tény, hogy 1920–1930 között a felépített 292.588 
ház közül ismét 193.460. épült fel vályogból vagy 
vertföldből (65%). 

(…) a magyar falusi embernek a vertföld vagy 
vályogépítésről való jó véleménye nem egyedül-
álló a világban. (…) számos tengerentúli állam 
technológiai anyagvizsgálati intézete állandóan 
beható tanulmányokat folytat a vertföld sajátos-
ságainak kiismerésére. (…) A magyar tanyavilág 
életkérdéseit tanulmányozván, az Alföldön alkal-
mam nyílott arra is, hogy a falusi tanyai házépítés 
mikéntjébe is belepillanthassak. (…) A makói ta-
nyások is (…) kijelentették, hogy régi tapasztala-
taik szerint (…) jóval melegtartóbbak, mint a tégla 
vagy (…) a kőházak és nyáron hűvösebbek. 

(…) a falu hagyományos építőmódszereinek 
megismerése, műszaki előkészítése és korszerű 
továbbfejlesztése, babonáktól való megszabadí-
tása és gazdaságunk kereteibe való beillesztése 
olyan feladat, melyet magánmérnök megoldani 
nem tud, ezek a feladatok a magyar állam fenn-
álló műszaki tudományos intézeteire várnak.

(Az Ország Útja, 1937. 218–225.)
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(Gy. I.) • THOrOCZKAI WIGAND EDE 

A magyar nemzeti stílus kezdeményezésében két 
egymástól eltérő egyéniségű úttörővel találkozunk: 
Lechner Ödön mester törekvéseivel, ki úgyszólván 
a semmiből teremtette meg a maga egyéni értékű 
stílusát, míg a másik kezdeményező a hagyomány 
szilárd talajára épít. (…) 

Kós Károly (…) a következőket mondja: 
„Lechner (…) indus elemekből , barokk vonalakból 
és magyar ornamentikából alkotott (…) egy külön 
stílust. (…) Tévedett, de példájával (…) megindí-
totta azt, hogy igenis keresni kell a magyar mű-
vésznek azt az utat, mely művészetét nemzetivé 
teszi”.

„(…) a Székely Kirendeltség tanácsára (…) 
Wigand Ede tervezett falusi középületeket (nép-
ház, gazdakör, szövetkezet), (…) néhány népis-
kolát, (…) ezek az épületek milyen egészséges 
példaadással szolgáltak a falu népének a maga 
építkezésénél.” (…) a magyarok közül elsőnek 
jelenik meg 1900ban a „The Studio”ban, valamint 

a német lapokban. (…) Münchenben és párizsban 
végez tanulmányokat. 

Lyka Károly azt mondja: építészeink között ő 
a legkitűnőbb tértágító, (…) megalkotja a magyar 
népház alaptípusát vagy harminc községben, de 
mindig mást és mást, (…). széles szociális alapon 
reformál is, (…) iskoláiban kidobja a pinceszerű, 
pilléres ablakréseket. (…) Nála a feladat lényege: 
épületeinek a hivatása jut érvényre, mert a ház 
már vázánál fogva keményen kifejezi pszichéjét. 
(…) 

padányi Gulyás Jenő sorai: csak azok alkottak 
tényleg és magyar stílust műveltek, akik az erdé-
lyi régi építészet tanulságait fogadták be kútfor-
rásnak. (…) 

Wälder műegyetemi tanár (…) a Magyar Mér-
nök és Építész Egyletben megállapította, (…) 
hogy a magyar népies irány fejlesztése főként 
Wigand Ede érdeméül tudható be.

(A Magyar Kőművesmesterek Lapja)

MOLNÁr FArKAS • ÚJ ÉpÍTÉS NAGyOBB LÉpTÉKBEN 
(A C.I.A.M. magyar csoportjának ezévi munkája 
a tájszervezés és a falusi építés tárgykörében) 

Jóindulatú figyelemmel néztük azokat a mélyre-
ható kutatásokat, amelyeket rajtunk kívülállók 
végeztek a falu építészetének feltárásával, a tra-
díciók megmentésének érdekében, és azt hittük, 
hogy ez a mozgalom a falusi lakásviszonyok fel-
javítását fogja eredményezni (…). petneházy ál-
lamtitkár úr teljes mértékben azonosította magát 
(…) a mozgalommal és ígéretet tett arra, hogy a 
falu építészetének megmentését hivatalos intéz-
kedésekkel támogatja. 

(…) a budapesti első keleteurópai cirpackon
ferencia (…) megváltoztatta a rurális kérdésben 
elfoglalt álláspontunkat. A tanácskozáson dr.
Bierbauer indítványára a falusi építkezés napi-
rendre került (…). Kitűnt, hogy a rurális kérdésben 
sok mondanivalónk van és ezt megtenni köteles-

ségünk. (…) mikor tehát így az összefüggések 
egész rendszere ki van építve, a lakásproblémá-
tól az országstruktúráig, könnyű munka (…) a 
falusi építkezést az összefüggések láncolatába 
beállítani. (…) a cirpachoz illő gyorsított menetben 
keresztülmentünk a rurális kérdés három főtago-
zatán:

1. vizsgáltuk országunk strukturáját,
2. foglalkoztunk a szarvasszentesi tájszerve-

zéssel,
3. minta kisgazdaházat terveztünk Dévavá

nyára.
Az országstruktúra elvezetett a települések for-
májáig, a tájszervezés pedig a házhelyek kiosz-
tásáig. Ezen elméleti úton való megközelítésen 
kívül egy nagyszabású aktuális esemény, a mo-

dern kisgazdaház tervezésének konkrét feladata 
elé állított bennünket. A független kisgazdapárt 
vezére, Eckhardt Tibor, a Magyarország c. lapon 
keresztül akciót indított az aszály sújtotta 
dévaványa nagyközség szikes talajának megja-
vítására. (…) a cirpac felajánlotta, hogy az építő-
ipar támogatásával egy parasztházat fog felépí-
teni. (…) a közismert lakásbetegségek, amelyek 
a magyarság színejavát pusztítják, a parasztház 
rossz anyagára vezethetők vissza. Azért szem-

beszállva a „szép” falusi házak rajongóival, a 
modern építőanyagok és szerkezetek térfoglalá-
sát nemzeti érdeknek tartjuk, ez azonban az ősi 
házforma megváltoztatását vonhatja maga után. 
a megoldásnál az alaprajznak, szerkezetnek és 
formának szinte szétválaszthataltanságig azono-
san kell megjelennie. (…) E változás azonban, 
éreztük, nem lehet olyan mértékű, hogy a tradici-
onális alapformát márólholnapra félredobja.

(Tér és Forma, 1937/12. 351–355.)

BIErBAUEr VIrGIL • 
A FALUSI ÉpÍTÉS IDŐSZErű KÉrDÉSEI 

a magyar építészet évszázadokon át két külön 
úton járt. (…) Míg az első csoportba tartozó építé
szet tudatos akarással európai volt, (…) addig a 
másik csoport építészetét Európa kultúrájának 
hatásai alig befolyásolták. Ez a falusi építészet 
(…) a magyar nép jellegzetes életformáiból nőtt, 
(…) így született egy autochton magyar építés mód, 
formában és szerkezetben egyaránt. A két irány 
határozottan független volt egymástól (…). 

Bizonyos változás következett be a 19. sz. 
második felétől kezdve. Időközben azonban a 
világban nagy változások játszódtak le. A társa-
dalmi viszonyok alaposan megváltoztak, a demok-
ratikus irány kialakulása, a szociális érzék ébre-
dése az építkezés terén is megnyilvánult: (…) 
mind szélesebb rétegek kezdettek igényt tartani 
emberhez méltó lakásviszonyokra. (…) 

Több ízben történt kísérlet arra, hogy a kor-
mányzat beleavatkozzék a falusi építésbe, azt 
anyagilag elősegítse. Az Imrédykormány kapos-
vári programjában (…) is segíteni kíván s célul azt 
tűzte ki, hogy 45.000 új, jobb, gazdaságosabb és 
szebb falusi házat fog felépíteni. (…) félő (…), hogy 
olyan építési program fog kialakulni, amely a tech
nikai hibák kiküszöbölésére alkalmas lesz, (…) 
viszont a költségeket (…) magasra növeszti (…) 
Ezért kell a magyar mérnöki karnak felemelnie intő 
szavát s a kormányzatot figyelmeztetnie a nagy 
felelősségre, amellyel szemben találja magát.

A magyar építészek egy csoportja több év óta 
végez alapvető kutatásokat a magyar falu erede-

ti, ősi építészetének felderítésére. (…) Nem tisz-
táztatott pl. az, hogy milyen álláspontot kell elfog-
lalnunk a falu hagyományos, évszázadok során 
kiérlelt építőszerkezeteivel szemben. (…) 

Vidéki tanulmányaim során (…) végső fokon 
az volt a benyomásom, hogy a vályog vagy vert-
föld házzal szembeni elterjedt vélemények általá-
ban nem helytállók és babonának nevezhetők. 
Tény, hogy 1920–1930 között a felépített 292.588 
ház közül ismét 193.460. épült fel vályogból vagy 
vertföldből (65%). 

(…) a magyar falusi embernek a vertföld vagy 
vályogépítésről való jó véleménye nem egyedül-
álló a világban. (…) számos tengerentúli állam 
technológiai anyagvizsgálati intézete állandóan 
beható tanulmányokat folytat a vertföld sajátos-
ságainak kiismerésére. (…) A magyar tanyavilág 
életkérdéseit tanulmányozván, az Alföldön alkal-
mam nyílott arra is, hogy a falusi tanyai házépítés 
mikéntjébe is belepillanthassak. (…) A makói ta-
nyások is (…) kijelentették, hogy régi tapasztala-
taik szerint (…) jóval melegtartóbbak, mint a tégla 
vagy (…) a kőházak és nyáron hűvösebbek. 

(…) a falu hagyományos építőmódszereinek 
megismerése, műszaki előkészítése és korszerű 
továbbfejlesztése, babonáktól való megszabadí-
tása és gazdaságunk kereteibe való beillesztése 
olyan feladat, melyet magánmérnök megoldani 
nem tud, ezek a feladatok a magyar állam fenn-
álló műszaki tudományos intézeteire várnak.

(Az Ország Útja, 1937. 218–225.)
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ErDEI FErENC • BIErBAUEr VIrGIL – 
A MAGyAr ÉpÍTÉSZET TÖrTÉNETE

Végre megszületett az a mű, amely a magyar 
építészet történetéről szól és nemcsak a magyar 
építészeti művek históriájáról. ritka becsű az ilyen 
munka akkor, amikor oly hosszú időn keresztül 
nélkülöznünk kellett a magyar falu, a magyar vá-
ros és a magyar lakóház épülésének a történetét. 
(…)

Ilyen célkitűzés nem állhat meg művek bemu-
tatásánál, hanem keresnie kell az építés társadal-
mi, gazdasági és földrajzi tényezőit is, és össze-
függően kell látnia az épületek együttesét, a várost 
és a falut. (…)

Előre meg kell azonban védeni a szerzőt az 
ellen a támadás ellen, hogy nem helyes az, ha 
úgy ír valaki építészettörténetet, hogy (…) minden 
építményt figyelemre méltat és keresi társadalmi
gazdasági jelentésüket. Valljuk, hogy ez a helyes 
és komoly feladat, és esztetizálásnak és pepecse-
lésnek érzünk minden olyan műtörténetet, amely 
ezek re a szempontokra nincsen tekintettel. Külö-
nösen azok, akik a magyar társadalom átépítését 
egyben építészeti átépítésnek is tudjuk és különö
sen akkor, amikor ennek az átépítésnek a kísér-
letei ittott jelentkeznek, nagyon indokoltnak tartjuk 
az ilyen szempontú építészeti kutatást. (…)

az egész magyar történelem új színt kap akkor, 
amikor népünk küzdelmeinek építészeti nyomait 
kutatja a szerző. (…) a falusi és tanyai építésről 
sem olvastunk még ilyen megértő és lényeget látó 
sorokat (…). Eddig ethnográfiai téma volt a ma-
gyar parasztház és a falu vagy romantikus építé-

szi hajlamok követése, de nem állott a magyar 
építészettörténet nagy vonalában. (…)

A mi érdeklődésünkhöz azonban az áll legkö-
zelebb, amit a magyar építészet jövendőjéről 
mond. (…) „A falu építészetének halódásával talán 
egy nagy kultúrkör záródik le. A kereszténység és 
a nyugati műveltség felvételével a magyarság 
építészete kettéhasadt, népire, falusira, parasztira, 
amely ősi hagyományok fokozatos továbbfejlődé-
sének a síkján élte a maga életét, és városira, 
amely a nyugati építészet formáit sajátította el. (…) 
Most a város elönti a falut, szétönti rajta a civilizá-
cióját, illetőleg a városi műveltség alsóbb elemei 
a falura sugároznak, amely azokat az adott helyzet
ben értékesnek tekinti. A falusi őskultúra nagyob-
bára beleveszett ebbe, a város pedig ennek a 
hal dokló kultúrának szórványos maradványait meg
értés nélkül, sőt inkább félreértve, átveszi.” (…)

Csak a két irány szerencsés együttműködése 
fogja szolgálni a jövőt, mert enélkül az egyik csak 
romantika lehet, a másik pedig utópiákhoz vezet-
het. Viszont az együttműködés útjának a kiépíté-
se a magyar építészet ősi, e munka során ismé-
telten megfigyelt kétéltűségének áthidalását ered
mé nyezheti: végre egységbe foghatja a magyar 
városok és falvak népének építészetét, a magyar 
építészetet.” (…) A mi részünkről a legnagyobb 
elismerés, ha azt mondjuk, hogy amit mi csinálunk 
társadalmi és gazdasági kérdésekben, azt mun-
kálja Bierbauer a magyar építészet területén. 

(Válasz, 1938, 53 –54.)

rIHMEr pÁL • A NÉpI ÉpÍTÉSZETI MOZGALOM

az új építészeti törekvések vezéreszméje a lakás 
fogalmának átalakítása, az egészség, célszerű-
ség, őszinteség jegyében való újjáteremtése volt. 
(…) Az építészet zászlóvivői első feladatuknak 
tartották, hogy az elmaradott lakásviszonyok kö-
zött tengődő szegényebb néposztályok lakásprob-
lémáit megoldják, ezt a feladatot gondos előtanul-

mányok alapján közelítették meg: kislakás típusok 
tervezésével, az építkezés gazdasági feltételeinek 
minden irányú megkönnyítésével. (…) az építész 
(…) felismerte, hogy feladata több annál, hogy 
csak a hagyományokban megrögzött társadalom 
kiszolgálója legyen. (…) A német szellem az új 
építészeti törekvéseknek célszerűségi, kényelmi, 

technikai jellegét még inkább felfokozta. (…) Fia-
tal építésztehetségek bukkantak fel, akik előítéle-
tektől mentesen nyúltak hozzá a lehetőségekhez, 
és hamarosan európai színvonalú modern magyar 
architecturát teremtettek. (…) 

A városi proletárság tovább senyvedt. (…) A 
falusi lakosság lakásproblémáiról pedig kezdettől 
fogva senki sem vett tudomást. (…) A magyar népi 
építészeti mozgalom kezdetben művészi célkitű-
zésekkel indult, később alakította ki és juttatta 
előtérbe szociális elgondolásait (…) 

Ebben a célkitűzésben a magyar nép iránti 
érdekődésén kívül a modern építészettel szemben 
érzett elégedetlensége vezette. a mozgalom tag-
jainak felfogása szerint a modern építészet nem-
zetközi jellegű, alkotásai nélkülözik az egyes tájak, 
népek jellegzetességeit (…). A nemzetnek meg 
kell valósítania sajátos nemzeti tulajdonságain, 
hagyományain, táji és gazdasági szükségszerű-
ségein alapuló építőművészetét. (…) 

A nép építőművészetéről mindeddig csak 
külsődlegesen vettünk tudomást. (…) Meg kell 
tehát ismernünk a magyar nép építőművésze
tének kincseit. (…) És sietnünk is kell a megisme-
réssel, mert a falusi formakincs pusztulóban van, 
a nép maga sem követi már építőhagyományait.
(…) A mozgalomnak első határozottan megfogal-
mazott célkitűzése tehát az volt, hogy a széles 
falusi néprétegeknek is felhívja a figyelmét a népi 
építőművészet szépségeire. (…) Szociális prog-
ramjuk pedig elsősorban arra irányul, hogy az 
építésztársadalom műszaki tudásával támogassa 
a falusi lakosságot. (…) 

a magyar építésztársadalomnak ma tehát alig 
lehet előbbrevaló erkölcsi kötelezettsége, mint 
hogy szakképességét, műszaki tudását a falusi 
nép lakásviszonyainak megjavítására fordítsa, 
ezzel egyidejűen pedig rávezesse a falusi lakos-
ságot formakincsének, építési hagyományainak 
megbecsülésére, a nemzetnevelő, országépítő 
munkásságon kívül tehát az ősi népi formakincset 
a pusztulástól megóvja. Ezek mögött (…) szellemi 
áramlatok, társadalmi törekvések (…) tapasztal-
hatók. (…) A humanitástól, az emberi élet mélyebb, 
teljesebb kiélésétől eltávolodott társadalom egész-
sége hajlamainak, irányváltozásának a jele ez. 
(…) Mozgató rugói között jelentős szerepe van 
(…) az elvágyódásnak. (…) Ez az elvágyódás 

tette fogékonnyá a mozgalom tagjait a nép építő-
művészete iránt. 

Ami pedig azt a támadó fellépést illeti, amivel 
a mozgalom a racionális építészeti törekvések 
ellen fordult, azokban a nyilvánvaló elfogultsá
gokról tanúskodó vádakban (…) újracsendül an-
nak az elutasító állásfoglalásnak az emléke, 
amellyel a társadalom annak idején az új építésze-
ti törekvéseket fogadta. (…) Ez a tudatosan táma-
dó fellépés a tárgyilagos építészeti törekvések 
ellen éppen Németországban jelentkezett első 
íz ben, ellenhatásaképpen annak a túlzóan racio-
nalista, dogmatikus, „sachlich” építészeti iránynak, 
amely ezekkel a tulajdonságaival oly híven meg-
felel az egykorú weimari rendszer baloldali moz-
galmainak. (…) 

Ezzel egyidejűen pedig nagy érdeklődéssel 
fordult a német parasztság építészete, annak 
formái, megoldásai, szerkezete felé, ezeket nagy 
csodálattal szemlélte. (…) hogy mennyi része van 
az ízlés megváltozásának és mennyi a rendsza-
bályoknak, azt ilyen távolságból eldönteni nem 
tudjuk. (…) Ezeknek a gondolatmeneteknek, vá-
daknak még a frazeológiája is meglepően ugyan-
az. (…) Minthogy azonban ezúttal elsősorban a 
falusi építés ügyéről, tehát sokkal inkább társadal-
mi, sőt gazdasági, mint művészi horderejű kér-
désről van szó, a veszély abban áll, hogy az 
idegen behatás nem alkalmaze olyan gondolko-
dási kategóriákat, olyan társadalmi és népszem-
léletet magyar földön, amelyek itt csak erős mó-
dosításokkal alkalmazhatók (…) 

Elsősorban arra az exisztenciális különbségre 
kell gondolnunk, ami a német parasztság társa-
dalmi helyzete, kultúrája és építészete, valamint 
a magyar parasztságé között fennáll. (…) A német 
parasztság sorsa évszázados demokratikus fej-
lődés által kialakított polgári sors, (…) évszázados 
fejlődés folyamán lépést tartott az ország civilizá-
ciós haladásával. (…) Ugyanakkor a magyar 
parasztság sorsa, mondhatnánk, jobbágyi sors és 
kultúrája, annyira megcsodált építészete is az! 
(…) A város és a falu kultúrája között olyan hatal-
mas űr tátong, amely fölé még nem vert hidat 
senki. (…) 

Nem várhatnánk tehát nemzetibb és egyben 
szociálisabb célkitűzést a magyar építészettől, 
mint azt, hogy a népet az építészet eszközeivel 
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ErDEI FErENC • BIErBAUEr VIrGIL – 
A MAGyAr ÉpÍTÉSZET TÖrTÉNETE

Végre megszületett az a mű, amely a magyar 
építészet történetéről szól és nemcsak a magyar 
építészeti művek históriájáról. ritka becsű az ilyen 
munka akkor, amikor oly hosszú időn keresztül 
nélkülöznünk kellett a magyar falu, a magyar vá-
ros és a magyar lakóház épülésének a történetét. 
(…)

Ilyen célkitűzés nem állhat meg művek bemu-
tatásánál, hanem keresnie kell az építés társadal-
mi, gazdasági és földrajzi tényezőit is, és össze-
függően kell látnia az épületek együttesét, a várost 
és a falut. (…)

Előre meg kell azonban védeni a szerzőt az 
ellen a támadás ellen, hogy nem helyes az, ha 
úgy ír valaki építészettörténetet, hogy (…) minden 
építményt figyelemre méltat és keresi társadalmi
gazdasági jelentésüket. Valljuk, hogy ez a helyes 
és komoly feladat, és esztetizálásnak és pepecse-
lésnek érzünk minden olyan műtörténetet, amely 
ezek re a szempontokra nincsen tekintettel. Külö-
nösen azok, akik a magyar társadalom átépítését 
egyben építészeti átépítésnek is tudjuk és különö
sen akkor, amikor ennek az átépítésnek a kísér-
letei ittott jelentkeznek, nagyon indokoltnak tartjuk 
az ilyen szempontú építészeti kutatást. (…)

az egész magyar történelem új színt kap akkor, 
amikor népünk küzdelmeinek építészeti nyomait 
kutatja a szerző. (…) a falusi és tanyai építésről 
sem olvastunk még ilyen megértő és lényeget látó 
sorokat (…). Eddig ethnográfiai téma volt a ma-
gyar parasztház és a falu vagy romantikus építé-

szi hajlamok követése, de nem állott a magyar 
építészettörténet nagy vonalában. (…)

A mi érdeklődésünkhöz azonban az áll legkö-
zelebb, amit a magyar építészet jövendőjéről 
mond. (…) „A falu építészetének halódásával talán 
egy nagy kultúrkör záródik le. A kereszténység és 
a nyugati műveltség felvételével a magyarság 
építészete kettéhasadt, népire, falusira, parasztira, 
amely ősi hagyományok fokozatos továbbfejlődé-
sének a síkján élte a maga életét, és városira, 
amely a nyugati építészet formáit sajátította el. (…) 
Most a város elönti a falut, szétönti rajta a civilizá-
cióját, illetőleg a városi műveltség alsóbb elemei 
a falura sugároznak, amely azokat az adott helyzet
ben értékesnek tekinti. A falusi őskultúra nagyob-
bára beleveszett ebbe, a város pedig ennek a 
hal dokló kultúrának szórványos maradványait meg
értés nélkül, sőt inkább félreértve, átveszi.” (…)

Csak a két irány szerencsés együttműködése 
fogja szolgálni a jövőt, mert enélkül az egyik csak 
romantika lehet, a másik pedig utópiákhoz vezet-
het. Viszont az együttműködés útjának a kiépíté-
se a magyar építészet ősi, e munka során ismé-
telten megfigyelt kétéltűségének áthidalását ered
mé nyezheti: végre egységbe foghatja a magyar 
városok és falvak népének építészetét, a magyar 
építészetet.” (…) A mi részünkről a legnagyobb 
elismerés, ha azt mondjuk, hogy amit mi csinálunk 
társadalmi és gazdasági kérdésekben, azt mun-
kálja Bierbauer a magyar építészet területén. 

(Válasz, 1938, 53 –54.)

rIHMEr pÁL • A NÉpI ÉpÍTÉSZETI MOZGALOM

az új építészeti törekvések vezéreszméje a lakás 
fogalmának átalakítása, az egészség, célszerű-
ség, őszinteség jegyében való újjáteremtése volt. 
(…) Az építészet zászlóvivői első feladatuknak 
tartották, hogy az elmaradott lakásviszonyok kö-
zött tengődő szegényebb néposztályok lakásprob-
lémáit megoldják, ezt a feladatot gondos előtanul-

mányok alapján közelítették meg: kislakás típusok 
tervezésével, az építkezés gazdasági feltételeinek 
minden irányú megkönnyítésével. (…) az építész 
(…) felismerte, hogy feladata több annál, hogy 
csak a hagyományokban megrögzött társadalom 
kiszolgálója legyen. (…) A német szellem az új 
építészeti törekvéseknek célszerűségi, kényelmi, 

technikai jellegét még inkább felfokozta. (…) Fia-
tal építésztehetségek bukkantak fel, akik előítéle-
tektől mentesen nyúltak hozzá a lehetőségekhez, 
és hamarosan európai színvonalú modern magyar 
architecturát teremtettek. (…) 

A városi proletárság tovább senyvedt. (…) A 
falusi lakosság lakásproblémáiról pedig kezdettől 
fogva senki sem vett tudomást. (…) A magyar népi 
építészeti mozgalom kezdetben művészi célkitű-
zésekkel indult, később alakította ki és juttatta 
előtérbe szociális elgondolásait (…) 

Ebben a célkitűzésben a magyar nép iránti 
érdekődésén kívül a modern építészettel szemben 
érzett elégedetlensége vezette. a mozgalom tag-
jainak felfogása szerint a modern építészet nem-
zetközi jellegű, alkotásai nélkülözik az egyes tájak, 
népek jellegzetességeit (…). A nemzetnek meg 
kell valósítania sajátos nemzeti tulajdonságain, 
hagyományain, táji és gazdasági szükségszerű-
ségein alapuló építőművészetét. (…) 

A nép építőművészetéről mindeddig csak 
külsődlegesen vettünk tudomást. (…) Meg kell 
tehát ismernünk a magyar nép építőművésze
tének kincseit. (…) És sietnünk is kell a megisme-
réssel, mert a falusi formakincs pusztulóban van, 
a nép maga sem követi már építőhagyományait.
(…) A mozgalomnak első határozottan megfogal-
mazott célkitűzése tehát az volt, hogy a széles 
falusi néprétegeknek is felhívja a figyelmét a népi 
építőművészet szépségeire. (…) Szociális prog-
ramjuk pedig elsősorban arra irányul, hogy az 
építésztársadalom műszaki tudásával támogassa 
a falusi lakosságot. (…) 

a magyar építésztársadalomnak ma tehát alig 
lehet előbbrevaló erkölcsi kötelezettsége, mint 
hogy szakképességét, műszaki tudását a falusi 
nép lakásviszonyainak megjavítására fordítsa, 
ezzel egyidejűen pedig rávezesse a falusi lakos-
ságot formakincsének, építési hagyományainak 
megbecsülésére, a nemzetnevelő, országépítő 
munkásságon kívül tehát az ősi népi formakincset 
a pusztulástól megóvja. Ezek mögött (…) szellemi 
áramlatok, társadalmi törekvések (…) tapasztal-
hatók. (…) A humanitástól, az emberi élet mélyebb, 
teljesebb kiélésétől eltávolodott társadalom egész-
sége hajlamainak, irányváltozásának a jele ez. 
(…) Mozgató rugói között jelentős szerepe van 
(…) az elvágyódásnak. (…) Ez az elvágyódás 

tette fogékonnyá a mozgalom tagjait a nép építő-
művészete iránt. 

Ami pedig azt a támadó fellépést illeti, amivel 
a mozgalom a racionális építészeti törekvések 
ellen fordult, azokban a nyilvánvaló elfogultsá
gokról tanúskodó vádakban (…) újracsendül an-
nak az elutasító állásfoglalásnak az emléke, 
amellyel a társadalom annak idején az új építésze-
ti törekvéseket fogadta. (…) Ez a tudatosan táma-
dó fellépés a tárgyilagos építészeti törekvések 
ellen éppen Németországban jelentkezett első 
íz ben, ellenhatásaképpen annak a túlzóan racio-
nalista, dogmatikus, „sachlich” építészeti iránynak, 
amely ezekkel a tulajdonságaival oly híven meg-
felel az egykorú weimari rendszer baloldali moz-
galmainak. (…) 

Ezzel egyidejűen pedig nagy érdeklődéssel 
fordult a német parasztság építészete, annak 
formái, megoldásai, szerkezete felé, ezeket nagy 
csodálattal szemlélte. (…) hogy mennyi része van 
az ízlés megváltozásának és mennyi a rendsza-
bályoknak, azt ilyen távolságból eldönteni nem 
tudjuk. (…) Ezeknek a gondolatmeneteknek, vá-
daknak még a frazeológiája is meglepően ugyan-
az. (…) Minthogy azonban ezúttal elsősorban a 
falusi építés ügyéről, tehát sokkal inkább társadal-
mi, sőt gazdasági, mint művészi horderejű kér-
désről van szó, a veszély abban áll, hogy az 
idegen behatás nem alkalmaze olyan gondolko-
dási kategóriákat, olyan társadalmi és népszem-
léletet magyar földön, amelyek itt csak erős mó-
dosításokkal alkalmazhatók (…) 

Elsősorban arra az exisztenciális különbségre 
kell gondolnunk, ami a német parasztság társa-
dalmi helyzete, kultúrája és építészete, valamint 
a magyar parasztságé között fennáll. (…) A német 
parasztság sorsa évszázados demokratikus fej-
lődés által kialakított polgári sors, (…) évszázados 
fejlődés folyamán lépést tartott az ország civilizá-
ciós haladásával. (…) Ugyanakkor a magyar 
parasztság sorsa, mondhatnánk, jobbágyi sors és 
kultúrája, annyira megcsodált építészete is az! 
(…) A város és a falu kultúrája között olyan hatal-
mas űr tátong, amely fölé még nem vert hidat 
senki. (…) 

Nem várhatnánk tehát nemzetibb és egyben 
szociálisabb célkitűzést a magyar építészettől, 
mint azt, hogy a népet az építészet eszközeivel 
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előbbre kívánja juttatni a társadalmi és gazdasági 
felszabadulás útján! (…) 

A mozgalom eddigi kiadványaiban inkább 
vázlatosan, mint kimerítően, inkább az ösztönös 
érdeklődést és fényképészeti szempontokat, mint-
sem néprajzi tudományos módszereket követve 
bemutatta egyegy körülhatárolható vidék népi 
építészetét, ugyanakkor jövendőprogramját, elve-
it előadásokban, folyóiratokban, ankétokon ismer-
tette. (…) Csak a legteljesebb ismeretek birtokában 
különböztethetjük meg a népben időtlenül élő és 
új feltételek között új kifejezésekre találó formaal-
kotó képességet azoktól a formai megnyilvánulá-
soktól, amelyek talán már meghaladott társadalmi, 
gazdasági életfeltételekből fakadtak. Csak magát 
a teremtő képzeletet bontsuk ki bilincseiből (…) 

Ha a mozgalom nem tesz eleget célkitűzése-
inek, (…) akkor kétséget támaszthat bennünk, (…) 
hogy szociális célkitűzései valóban szociálisake, 
tehát a falu népét sorsában, egzisztenciálisan 
akarjáke emelni, vagy csak a polgári társadalmat 
kívánják megvesztegető gyűjteményekkel gyö-
nyörködtetni? (…) az eklektikus szemléletnek az 
elvágyódás eme romantikus vonása mellett lehet-
nek társadalmi indítékai is, (…) nem húzódhatike 

meg eme oly aktív esztétikai állásfoglalás mögött 
egy be nem vallott, tudattalan felismerése annak, 
hogy társadalmi érdekeink szempontjából jobb 
világ volt az számunka, midőn a falusi nép így élt 
és építkezett, veszélytelenebbek számunkra ezek 
a hagyományok és kifejezések, mint az új, tárgyi-
lagos építészetnek azok a formái és elvei, amelyek 
a széles néprétegek jogos kívánságainak meg-
sürgetése jegyében, tehát egy társadalmi meg-
mozdulás jegyében fogantak. …

A népi építészeti mozgalom (…) mintha való 
célja nem a népi erők felszabadítása, hanem 
ellenkezőleg megkötése lenne. (…) Meggyőződé
sünk szerint pedig ezeken a pontokon kanyarod-
hatik el a mozgalom attól az úttól, amely a magyar 
nép szociális helyzetének, társadalmi, gazdasági 
és egyben építészeti problémáinak gyökeres 
megoldása felé vezet! (…) A falu problémáival 
foglalko zó építésztársadalomnak fel kell készül-
nie arra, hogy a magyar falu esetleg egészen más 
lesz a messzebb jövőben, mint amilyen ma, és 
ez így lesz rendjén, így fogják kívánni a magyar 
nép gyö kerében megváltozott és megjavult élet-
feltételei.

(Az Ország Útja, 1938/3. 149–155.)

KOTSIS IVÁN • A MAI MAGyAr ÉpÍTÉSZET

A mai építészet fő törekvése a fokozott célszerű-
ség. A célszerűségi szempontoknak minden vo-
nalon való kidomborítása pedig a technika roha-
mos fejlődésével függ össze. Ebben a nagy 
áramlatban lehetetlen, hogy éppen az épületek 
alkossanak kivételt. Ma azzal, hogy fokozott cél-
szerűséggel akarunk építeni, nemcsak hogy nem 
jutunk összeütközésbe az esztétikai törekvések-
kel, hanem éppen ellenkezőleg, fokozott esztétikai 
értéktermelést végzünk. (…) Az igazság és a 
szépség egymásnak édestestvérei.

A mai építészet egyszerűsége levet magáról 
minden olyan díszt, ami nem függ össze szorosan 
az épület belső szervezetével. 

(…) hogy mi magyarok sem építhetünk más-
képpen, mint a mai irányzatnak megfelelően, arra 
minket már csak történelmi és kulturális hagyo-

mányaink is köteleznek. magyarország minden 
korban lépést tartott a nyugateurópai kultúra 
irányaival, és nemcsak bele tudott illeszkedni a 
nyugati keretekbe, de mindenkori szellemi felké-
szültségénél fogva fejleszteni is tudta azokat.

egy épület jellegét nem a dísz adja meg, leg-
feljebb kiegészíti, (…) tehát nem a díszítés teszi 
a stílust, hanem az építmények mélyében fekvő 
organizmusa. Ez a módszer (a díszítőművészet 
építészeti alkalmazása) nem eredményezi a ma-
gyar jelleg szerves megnyilvánulását, hanem egy 
hozzá nem méltó cifrálkodást.

Nehogy a kifejtettekből félreértés fakadjon, 
hangsúlyozni kívánom, hogy a magyar népművé-
szet díszítőelemeinek a fentiekben helytelenített 
alkalmazásától eltérően egészen más megítélés 
alá esik a magyar népies építészet szerkezeti és 

esztétikai tanulságainak felhasználása a korszerű 
építészetben.

A magyar népi, pontosabban falusi építészet, 
mint minden népi építés, szakszerű, bölcs és szép, 
mert benne a nép természetes józansága, logiká-
ja és szépérzéke tükröződik vissza, és mentes 
mindennemű mesterkedéstől.

Érdekes párhuzam mutatkozik meg itt a törté-
nelmi építészet felkarolásával. A magyar múlt 
építészetéből még egy tanulságot kell felidéznünk, 
amikor a magyar építés jellegét kutatjuk. Ma a 
városképekben megdöbbentő módon uralkodik a 
zűrzavar, a diszharmonia, az őszinteség nélküli 
formatobzódás és az a vágyakozás, hogy az 
egyes házak a környezetükből feltűnés céljából 
kiemelkedjenek. 

Nos, a nemesen tartózkodó jelleget kiválóan 
meg lehet találni a magyar történelmi múlt épít-
ményeiben, akár a magyar népi építészetben. Ha 
felidézzük a József nádor korabeli palatinusi vá-
rosképeinket, (…) ha megfigyeljük a magyar falu 
ritmikus házsoraiból kiadódó művészi nyugalmú 
egyöntetű képet, akkor megbizonyosodunk arról, 
hogy múltunk és népünk építészete azt a tiszta, 
nyugodt és nemesen előkelő jelleget, amelyre a 
korszerű építészet törekszik, fel tudja mutatni.

A mai élet rendkívül sokféle épület emelését 
kívánja, (…) de eltérően kell ezeket építeni asze-

rint is, hogy hová, minő környezetbe kerülnek. 
Nem lehet tehát a legtávolabbról sem egyféle 
köntösbe öltöztetni a házakat, és lehetetlen erre 
az egyféle köntösre egy receptet írni abból a cél-
ból, hogy azok egyformán magyarok legyenek.

De nincs is erre szükség, mert az épületek 
jellegét nem a részletek és a formák adják meg, 
hanem az az érzés, amely bennük megnyilvánul, 
s amely, mint mondottuk, feltétlenül és önmagától 
kirajzolódik építményeinken, akár akarjuk, akár 
nem.

Nem a magyarosságot kell tehát elsősorban 
hajszolni az építészi alakításokon, (…) ennél 
sokkal fontosabb teendő van ma Magyarországon 
az építészet terén s ez a következő: (…) az épí-
tészet nagy átlagának szintje rendkívül alacso-
nyan áll. Az általános ízlésbeli szint alacsonysága 
éppen az építészetben katasztrofális, (…) mert 
ha a környezete rossz, (…) önmaga is áldozatul 
esik a környezetnek.

Ne azon vitatkozzunk tehát, hogy miképpen 
tegyük építészetünket magyarrá, hanem először 
tegyük azt a nagy átlagában nívóssá, s a magyar-
ság kérdése majd önmagától oldódik meg, mert 
a magyar jelleg a tehetséges magyar építész jó 
munkáján önként kiütközik anélkül, hogy a terve-
zés előtt külön programba venné.

(Magyar Szemle, 1939. szeptember 34–41.)

rIHMEr pÁL • A MAI MAGyAr ÉpÍTÉSZET 

Amidőn Arany János magyarságával tüneményes 
európai magaslatokra emelkedett, Liszt Ferenc 
magyar ösztönzéseivel felkavarta az európai ze-
nét, (…) ugyanakkor Steindl Imre bécsi útmuta-
tások nyomán épített gótikus parlamentet, ybl 
Miklós olasz renessaince operaházat. Egy nem-
zedékkel később, amikor Ady Endrében már bon
takozik egy új európai s egyben mélyen magyar 
ma gatartás, (…) ugyanakkor építészetünkben 
Lechner Ödöné és társaié a szó.

Az építészetben a formateremtő szellem anya-
gi szükségletekhez és feltételekhez kötött, (…) 
amíg más téren a szellem mozgása gyakran 
független, (…) az építés társadalmi szükségsze-

rűség, az építészet léte a társadalom szükségle-
teitől és lehetőségeitől függ.

Az építészet a múlt század második felében 
(…) egyre inkább elismert polgári pályává vált. (…) 
túlnyomó részt a nem magyar származású polgá-
ri rétegek foglalták el, (…) viszont ugyanakkor 
épí tészetünket magas, nem egyszer az átlagos 
európainál is magasabb színvonalra emelték. Ez 
indokolja, hogy amíg a magyar szellem nagy 
ösztönzéseit továbbra is a rajnán túlról nyerte, 
addig többnyire német származású építészeinket 
annyira megejtette a császárváros monumentális 
és sikeres építészete. ez indokolja azokat az 
asszimilánsokra annyira jellemző erőszakos és 
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előbbre kívánja juttatni a társadalmi és gazdasági 
felszabadulás útján! (…) 

A mozgalom eddigi kiadványaiban inkább 
vázlatosan, mint kimerítően, inkább az ösztönös 
érdeklődést és fényképészeti szempontokat, mint-
sem néprajzi tudományos módszereket követve 
bemutatta egyegy körülhatárolható vidék népi 
építészetét, ugyanakkor jövendőprogramját, elve-
it előadásokban, folyóiratokban, ankétokon ismer-
tette. (…) Csak a legteljesebb ismeretek birtokában 
különböztethetjük meg a népben időtlenül élő és 
új feltételek között új kifejezésekre találó formaal-
kotó képességet azoktól a formai megnyilvánulá-
soktól, amelyek talán már meghaladott társadalmi, 
gazdasági életfeltételekből fakadtak. Csak magát 
a teremtő képzeletet bontsuk ki bilincseiből (…) 

Ha a mozgalom nem tesz eleget célkitűzése-
inek, (…) akkor kétséget támaszthat bennünk, (…) 
hogy szociális célkitűzései valóban szociálisake, 
tehát a falu népét sorsában, egzisztenciálisan 
akarjáke emelni, vagy csak a polgári társadalmat 
kívánják megvesztegető gyűjteményekkel gyö-
nyörködtetni? (…) az eklektikus szemléletnek az 
elvágyódás eme romantikus vonása mellett lehet-
nek társadalmi indítékai is, (…) nem húzódhatike 

meg eme oly aktív esztétikai állásfoglalás mögött 
egy be nem vallott, tudattalan felismerése annak, 
hogy társadalmi érdekeink szempontjából jobb 
világ volt az számunka, midőn a falusi nép így élt 
és építkezett, veszélytelenebbek számunkra ezek 
a hagyományok és kifejezések, mint az új, tárgyi-
lagos építészetnek azok a formái és elvei, amelyek 
a széles néprétegek jogos kívánságainak meg-
sürgetése jegyében, tehát egy társadalmi meg-
mozdulás jegyében fogantak. …

A népi építészeti mozgalom (…) mintha való 
célja nem a népi erők felszabadítása, hanem 
ellenkezőleg megkötése lenne. (…) Meggyőződé
sünk szerint pedig ezeken a pontokon kanyarod-
hatik el a mozgalom attól az úttól, amely a magyar 
nép szociális helyzetének, társadalmi, gazdasági 
és egyben építészeti problémáinak gyökeres 
megoldása felé vezet! (…) A falu problémáival 
foglalko zó építésztársadalomnak fel kell készül-
nie arra, hogy a magyar falu esetleg egészen más 
lesz a messzebb jövőben, mint amilyen ma, és 
ez így lesz rendjén, így fogják kívánni a magyar 
nép gyö kerében megváltozott és megjavult élet-
feltételei.

(Az Ország Útja, 1938/3. 149–155.)

KOTSIS IVÁN • A MAI MAGyAr ÉpÍTÉSZET

A mai építészet fő törekvése a fokozott célszerű-
ség. A célszerűségi szempontoknak minden vo-
nalon való kidomborítása pedig a technika roha-
mos fejlődésével függ össze. Ebben a nagy 
áramlatban lehetetlen, hogy éppen az épületek 
alkossanak kivételt. Ma azzal, hogy fokozott cél-
szerűséggel akarunk építeni, nemcsak hogy nem 
jutunk összeütközésbe az esztétikai törekvések-
kel, hanem éppen ellenkezőleg, fokozott esztétikai 
értéktermelést végzünk. (…) Az igazság és a 
szépség egymásnak édestestvérei.

A mai építészet egyszerűsége levet magáról 
minden olyan díszt, ami nem függ össze szorosan 
az épület belső szervezetével. 

(…) hogy mi magyarok sem építhetünk más-
képpen, mint a mai irányzatnak megfelelően, arra 
minket már csak történelmi és kulturális hagyo-

mányaink is köteleznek. magyarország minden 
korban lépést tartott a nyugateurópai kultúra 
irányaival, és nemcsak bele tudott illeszkedni a 
nyugati keretekbe, de mindenkori szellemi felké-
szültségénél fogva fejleszteni is tudta azokat.

egy épület jellegét nem a dísz adja meg, leg-
feljebb kiegészíti, (…) tehát nem a díszítés teszi 
a stílust, hanem az építmények mélyében fekvő 
organizmusa. Ez a módszer (a díszítőművészet 
építészeti alkalmazása) nem eredményezi a ma-
gyar jelleg szerves megnyilvánulását, hanem egy 
hozzá nem méltó cifrálkodást.

Nehogy a kifejtettekből félreértés fakadjon, 
hangsúlyozni kívánom, hogy a magyar népművé-
szet díszítőelemeinek a fentiekben helytelenített 
alkalmazásától eltérően egészen más megítélés 
alá esik a magyar népies építészet szerkezeti és 

esztétikai tanulságainak felhasználása a korszerű 
építészetben.

A magyar népi, pontosabban falusi építészet, 
mint minden népi építés, szakszerű, bölcs és szép, 
mert benne a nép természetes józansága, logiká-
ja és szépérzéke tükröződik vissza, és mentes 
mindennemű mesterkedéstől.

Érdekes párhuzam mutatkozik meg itt a törté-
nelmi építészet felkarolásával. A magyar múlt 
építészetéből még egy tanulságot kell felidéznünk, 
amikor a magyar építés jellegét kutatjuk. Ma a 
városképekben megdöbbentő módon uralkodik a 
zűrzavar, a diszharmonia, az őszinteség nélküli 
formatobzódás és az a vágyakozás, hogy az 
egyes házak a környezetükből feltűnés céljából 
kiemelkedjenek. 

Nos, a nemesen tartózkodó jelleget kiválóan 
meg lehet találni a magyar történelmi múlt épít-
ményeiben, akár a magyar népi építészetben. Ha 
felidézzük a József nádor korabeli palatinusi vá-
rosképeinket, (…) ha megfigyeljük a magyar falu 
ritmikus házsoraiból kiadódó művészi nyugalmú 
egyöntetű képet, akkor megbizonyosodunk arról, 
hogy múltunk és népünk építészete azt a tiszta, 
nyugodt és nemesen előkelő jelleget, amelyre a 
korszerű építészet törekszik, fel tudja mutatni.

A mai élet rendkívül sokféle épület emelését 
kívánja, (…) de eltérően kell ezeket építeni asze-

rint is, hogy hová, minő környezetbe kerülnek. 
Nem lehet tehát a legtávolabbról sem egyféle 
köntösbe öltöztetni a házakat, és lehetetlen erre 
az egyféle köntösre egy receptet írni abból a cél-
ból, hogy azok egyformán magyarok legyenek.

De nincs is erre szükség, mert az épületek 
jellegét nem a részletek és a formák adják meg, 
hanem az az érzés, amely bennük megnyilvánul, 
s amely, mint mondottuk, feltétlenül és önmagától 
kirajzolódik építményeinken, akár akarjuk, akár 
nem.

Nem a magyarosságot kell tehát elsősorban 
hajszolni az építészi alakításokon, (…) ennél 
sokkal fontosabb teendő van ma Magyarországon 
az építészet terén s ez a következő: (…) az épí-
tészet nagy átlagának szintje rendkívül alacso-
nyan áll. Az általános ízlésbeli szint alacsonysága 
éppen az építészetben katasztrofális, (…) mert 
ha a környezete rossz, (…) önmaga is áldozatul 
esik a környezetnek.

Ne azon vitatkozzunk tehát, hogy miképpen 
tegyük építészetünket magyarrá, hanem először 
tegyük azt a nagy átlagában nívóssá, s a magyar-
ság kérdése majd önmagától oldódik meg, mert 
a magyar jelleg a tehetséges magyar építész jó 
munkáján önként kiütközik anélkül, hogy a terve-
zés előtt külön programba venné.

(Magyar Szemle, 1939. szeptember 34–41.)

rIHMEr pÁL • A MAI MAGyAr ÉpÍTÉSZET 

Amidőn Arany János magyarságával tüneményes 
európai magaslatokra emelkedett, Liszt Ferenc 
magyar ösztönzéseivel felkavarta az európai ze-
nét, (…) ugyanakkor Steindl Imre bécsi útmuta-
tások nyomán épített gótikus parlamentet, ybl 
Miklós olasz renessaince operaházat. Egy nem-
zedékkel később, amikor Ady Endrében már bon
takozik egy új európai s egyben mélyen magyar 
ma gatartás, (…) ugyanakkor építészetünkben 
Lechner Ödöné és társaié a szó.

Az építészetben a formateremtő szellem anya-
gi szükségletekhez és feltételekhez kötött, (…) 
amíg más téren a szellem mozgása gyakran 
független, (…) az építés társadalmi szükségsze-

rűség, az építészet léte a társadalom szükségle-
teitől és lehetőségeitől függ.

Az építészet a múlt század második felében 
(…) egyre inkább elismert polgári pályává vált. (…) 
túlnyomó részt a nem magyar származású polgá-
ri rétegek foglalták el, (…) viszont ugyanakkor 
épí tészetünket magas, nem egyszer az átlagos 
európainál is magasabb színvonalra emelték. Ez 
indokolja, hogy amíg a magyar szellem nagy 
ösztönzéseit továbbra is a rajnán túlról nyerte, 
addig többnyire német származású építészeinket 
annyira megejtette a császárváros monumentális 
és sikeres építészete. ez indokolja azokat az 
asszimilánsokra annyira jellemző erőszakos és 
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külsőséges magyarosító törekvéseket is, amelyek 
építészetünket a századforduló után áthatották és 
egyidejűek voltak rákosi Jenő és nemzedékének 
a magyar politikai géniusztól oly idegen, türelmet-
len és mohó nacionalizmusával.

(…) magyarosságra törekedett, pedig nem volt 
magyar! (…) az európai építészet azóta bekövet-
kezett megújhodásában hazánknak csekély 
szerep juthatott (a korán elhunyt Lajta Béla mun-
kássága hatástalan maradt), hiszen ez a megúj-
hodás főleg szociális (etikus) és technikai (konst-
ruktív) meggondolásokból táplálkozott.

Ennek a német periódusnak építészete (Bau
haus) nem volt mentes bizonyos túlzásoktól, dog
máktól, intellektualizmustól, ami társadalmi előí-
téletekkel amúgyis terhelt építészeti közvélemé-
nyünk ellenszenvét csak növelte az új formákkal 
szemben, a közönség körében pedig azokat egye
nesen gúny és megvetés tárgyává tette. Később 
azonban (…) építészek és építtetők egyaránt 
felismerték az új építészet célszerűségét, kényel-
mét, egészségesebb jellegét, (…) az újszerű 
formákkal szemben táplált ellenszenv is csökkent. 
(…) Az új építészet (…) polgárjogot nyert.

Az építészek többsége abból a polgári közép-
osztályból származik, amely a „korszellem” iránt 

annyira fogékony, de amelynek a történelmi ma-
gyar géniusztól való eltávolodottságát ma már 
egyre többen felismerik. Ennek tulajdoníthatjuk, 
hogy (…) nagy mesterségbeli készségről és ma-
gas európai színvonalról tesznek tanúbizonyságot. 
(…) De azt is, hogy építészeink többségére ismét 
a német építészet van elsősorban hatással. (…) 

Az időközben megváltozott eszmevilágú né-
met építészet hatása mutatható ki azokban a tö-
rekvésekben is, amelyek (…) a népi építészeti 
elemeknek külsőséges alkalmazásával kívánják 
magyarabbá tenni (ti. az épületeket). (…) Építé-
szeink nagy többsége megelégszik a már kialakult 
formai és szerkezeti elemeknek a nagy készséget 
és tájékozottságot igénylő összeillesztésével, 
variálásával. (…) 

A kibontakozás ebből a helyzetből egy magya-
rabb és szellemibb építőművészet felé aligha 
történhetik meg kizárólag az építészet körén belül, 
a kibontakozást (…) társadalmi folyamattól kell 
várnunk. (…) építészkutatók újabban feltárták a 
magyar nép építészetének mindeddig nem ismert 
vagy alábecsült alkotásait, (…) jogos a remény, 
hogy a bennük megnyilatkozó formateremtő szel-
lem megbirkózik majd más feladatokkal is. (…) 

(Jelenkor, 1940/11. 10.)

ANTAL DEZSŐ • 
HAGyOMÁNy A KOrSZErű MAGyAr FALUÉpÍTÉSBEN

Egy nagy átrendezés folyamatában élünk, ahol 
átvizsgálásra kerül minden, ami régi. (…) Átalakul 
az emberiség szemlélete az életről, egy új világ 
születik, amelynek két alappillére van, az egyik a 
népi közösség, a másik a szociális igazság. 

Nem lehet kétséges, hogy (…) fontos szerep 
vár az egészséges nemzeti hagyományokra. (…) 
különös jelentőséggel kerül előtérbe a népi ha-
gyomány, amely a magyar falvak építészetében, 
a falu művészetében, zenéjében, táncaiban, köl-
tészetében, szokásaiban stb. jelentkezik, mint 
magyar fajiságunkra erőteljesen rávilágító, igen 
értékes kultúrhagyatékunk.

Az idők viharában annyiszor megtizedelt ma-
gyar népiség, az idegenek térfoglalása, az idegen 

települések és a háború által kevésbé sújtott 
nemzetiségek elszaporodása következtében 
történelmi határokon belül szigetekre szakadt szét, 
amely szigeteket azok legnagyobbika, a magyar 
föld, táj, jelleg és népiség szempontjából is közel 
egységes széles területei kapcsolják össze.

Az ősi és eredeti magyar kultúránk legsajáto-
sabb vonásait éppen itt, népiségünk hagyomá-
nyaiban találjuk meg. Ez a felfogás, amely a falu 
építésében tisztán a szakszerűségi szempontokat 
kívánja érvényesíteni, amely azt hiszi, hogy a falu 
építéséhez nem kell más, mint kitűnő és kellő 
gyakorlat alapján kialakult szaktudás, téves és a 
sajátos magyar kultúra szempontjából felette 
káros lehet. 

A magyar földre, a magyar világba illeszkedő 
alkotásokhoz együttesen, tárgyi ismeret és a 
magyar észjárásba, magyar fajiságba gyökerező 
intuíció szükséges.

A magyar falusi házakat alaprajzi elrendezé-
sében, szerkezeteiben, az anyagoknak mikénti 
felhasználásában mindig a józan célszerűség és 
gazdaságosság jellemezte. (…) A falusi építésze-
tünkben és művészetünkben meglévő ez ősi 
hagyatékhoz tehát, a korszerűség szemüvegével 
nézve csupán egy fogalmat, a higiéniát kell hoz-
záadnunk. Meg kell szüntetnünk a földes padlót, 
biztosítanunk kell az egészséges tüzelést, a mo-
sakodás és tisztántartás lehetőségeit. 

(…) sajátossága a magyar falusi művésze-
tünknek, faluépítészetünknek a szerkezeti elem 
kiemelkedő megjelenése. (…) A természet köz-
vetlen közelségében élő és kitűnő megfigyelő és 
értelmi képességekkel megáldott magyar fajta 
tulajdonsága ez, amely a falu elrendezésénél az 
egészséges ritmusban, összhangban lévő tömeg-

elosztásban jelentkezik. A formáknál pedig abban 
nyilvánul meg, hogy a kiképzés, a formai kialakítás 
kihangsúlyozza a anyagot és a szerkezet jelentő-
ségét, a szerkezet értelmét, a díszítéseknél pedig, 
hogy sohasem textúrás, mindig összefogott egy 
tengely, vagy egy fővonal, vagy sík szerint felépí-
tett, a teret kitűnően, szerkezetileg tölti ki.

A sablonizálással és egyhangú, túlzott rende-
zettséggel ellentétben áll a gazdag magyar kép-
zeleterő. (…) Ez értékes magyar formavilágnak 
magyar szívvel és lélekkel való felkutatása és 
megismerése, falusi építészettel foglalkozó szak-
emberek elsőrendű feladata, mert csupán a 
szükséges szakismeretek birtokában korszerűt 
esetleg igen, de magyar falut építeni nem lehet 
(…). Korszerű és új magyar építészet a magyar 
hagyományokkal rendelkező falusi építészetünk-
ből, annak kulturális javaiba és hagyományaiba 
gyökerezve jöhet étre. az új és magyar építészet 
itt, a falusi házaknál kezdődik.

(Szépművészet, 1941. 321–323.)

CSABA rEZSŐ • AZ ÚJ MAGyAr 
ÉpÍTŐMűVÉSZETI SZEMLÉLET KIALAKULÁSA 

A fejlődés beláthatatlan távlatai bontakoznak ki a 
magyar építészet előtt (…). Most kell feltennünk a 
kérdést: miként lesz ez a nagyarányú építőmunka 
– Le Corbusier szavait használva – (…) magyar-
ságunk „kristályosodási tüneménye”. (…) Vane 
vagy lesze az új építészeti korszak megvalósítá-
sához (…) szükséges (…) építőművészeti szem-
lélet és a személetet képviselő (…) építésznem-
zedékünk? (…) képesek leszünke (…) a magyar 
monumentum megvalósítására? (…) 

Budapesten már javában épültek, alig egy 
évtizeddel ezelőtt, a beton, a vas és az üveg új 
építészetének „funkcionális” és „tárgyias” épületei, 
a szaksajtó egy része már nagy erővel ostromol-
ta a konzervativizmus konok kőfalait, amikor a 
konszolidáció egyik legnagyobb alkotásának, a 
szegedi templomtér tervpályázatának jegyzőköny-
véből kitűnt: hogy: az egyik (…) tervező „az ún. 
provinciális barokk stílust használta”, (…) s végül 

„a román stílust vegyesen klasszicizáló formákkal 
alkalmazó terv” dicséretben részesült. (…). A 
legnagyobb kárt az „arany középút” óvatosai 
okozták. (…) 

Sokkal több érdemet szereztek a szélsősége-
sek azzal, hogy merészen előretörtek (…) lendü-
letük lesiklott a nemzeti kultúra vonaláról át a 
nemzetközi technikai kultúra vonalára. (…) A népi 
tradíciókat megvetették: (…) „vagy népi és akkor 
nem építészet, vagy építészet, és akkor nem 
magyar…” A nemzeti építészet előőrseinek mun-
káját elsősorban ők tévesztették össze a magya-
ros törekvésekkel, „a nemzeti építőművészet 
megvalósítása csak azon múlik, hogy a régi alap-
rajzot új köntösbe öltöztessük” (…) amit csináltak, 
valóban csak magyaros volt és nem magyar. A 
nemzeti építőművészet úttörőit külön kell válasz-
tani tőlük. Ők a minőség, a művészeti érték han-
goztatásával kezdték.
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külsőséges magyarosító törekvéseket is, amelyek 
építészetünket a századforduló után áthatották és 
egyidejűek voltak rákosi Jenő és nemzedékének 
a magyar politikai géniusztól oly idegen, türelmet-
len és mohó nacionalizmusával.

(…) magyarosságra törekedett, pedig nem volt 
magyar! (…) az európai építészet azóta bekövet-
kezett megújhodásában hazánknak csekély 
szerep juthatott (a korán elhunyt Lajta Béla mun-
kássága hatástalan maradt), hiszen ez a megúj-
hodás főleg szociális (etikus) és technikai (konst-
ruktív) meggondolásokból táplálkozott.

Ennek a német periódusnak építészete (Bau
haus) nem volt mentes bizonyos túlzásoktól, dog
máktól, intellektualizmustól, ami társadalmi előí-
téletekkel amúgyis terhelt építészeti közvélemé-
nyünk ellenszenvét csak növelte az új formákkal 
szemben, a közönség körében pedig azokat egye
nesen gúny és megvetés tárgyává tette. Később 
azonban (…) építészek és építtetők egyaránt 
felismerték az új építészet célszerűségét, kényel-
mét, egészségesebb jellegét, (…) az újszerű 
formákkal szemben táplált ellenszenv is csökkent. 
(…) Az új építészet (…) polgárjogot nyert.

Az építészek többsége abból a polgári közép-
osztályból származik, amely a „korszellem” iránt 

annyira fogékony, de amelynek a történelmi ma-
gyar géniusztól való eltávolodottságát ma már 
egyre többen felismerik. Ennek tulajdoníthatjuk, 
hogy (…) nagy mesterségbeli készségről és ma-
gas európai színvonalról tesznek tanúbizonyságot. 
(…) De azt is, hogy építészeink többségére ismét 
a német építészet van elsősorban hatással. (…) 

Az időközben megváltozott eszmevilágú né-
met építészet hatása mutatható ki azokban a tö-
rekvésekben is, amelyek (…) a népi építészeti 
elemeknek külsőséges alkalmazásával kívánják 
magyarabbá tenni (ti. az épületeket). (…) Építé-
szeink nagy többsége megelégszik a már kialakult 
formai és szerkezeti elemeknek a nagy készséget 
és tájékozottságot igénylő összeillesztésével, 
variálásával. (…) 

A kibontakozás ebből a helyzetből egy magya-
rabb és szellemibb építőművészet felé aligha 
történhetik meg kizárólag az építészet körén belül, 
a kibontakozást (…) társadalmi folyamattól kell 
várnunk. (…) építészkutatók újabban feltárták a 
magyar nép építészetének mindeddig nem ismert 
vagy alábecsült alkotásait, (…) jogos a remény, 
hogy a bennük megnyilatkozó formateremtő szel-
lem megbirkózik majd más feladatokkal is. (…) 

(Jelenkor, 1940/11. 10.)

ANTAL DEZSŐ • 
HAGyOMÁNy A KOrSZErű MAGyAr FALUÉpÍTÉSBEN

Egy nagy átrendezés folyamatában élünk, ahol 
átvizsgálásra kerül minden, ami régi. (…) Átalakul 
az emberiség szemlélete az életről, egy új világ 
születik, amelynek két alappillére van, az egyik a 
népi közösség, a másik a szociális igazság. 

Nem lehet kétséges, hogy (…) fontos szerep 
vár az egészséges nemzeti hagyományokra. (…) 
különös jelentőséggel kerül előtérbe a népi ha-
gyomány, amely a magyar falvak építészetében, 
a falu művészetében, zenéjében, táncaiban, köl-
tészetében, szokásaiban stb. jelentkezik, mint 
magyar fajiságunkra erőteljesen rávilágító, igen 
értékes kultúrhagyatékunk.

Az idők viharában annyiszor megtizedelt ma-
gyar népiség, az idegenek térfoglalása, az idegen 

települések és a háború által kevésbé sújtott 
nemzetiségek elszaporodása következtében 
történelmi határokon belül szigetekre szakadt szét, 
amely szigeteket azok legnagyobbika, a magyar 
föld, táj, jelleg és népiség szempontjából is közel 
egységes széles területei kapcsolják össze.

Az ősi és eredeti magyar kultúránk legsajáto-
sabb vonásait éppen itt, népiségünk hagyomá-
nyaiban találjuk meg. Ez a felfogás, amely a falu 
építésében tisztán a szakszerűségi szempontokat 
kívánja érvényesíteni, amely azt hiszi, hogy a falu 
építéséhez nem kell más, mint kitűnő és kellő 
gyakorlat alapján kialakult szaktudás, téves és a 
sajátos magyar kultúra szempontjából felette 
káros lehet. 

A magyar földre, a magyar világba illeszkedő 
alkotásokhoz együttesen, tárgyi ismeret és a 
magyar észjárásba, magyar fajiságba gyökerező 
intuíció szükséges.

A magyar falusi házakat alaprajzi elrendezé-
sében, szerkezeteiben, az anyagoknak mikénti 
felhasználásában mindig a józan célszerűség és 
gazdaságosság jellemezte. (…) A falusi építésze-
tünkben és művészetünkben meglévő ez ősi 
hagyatékhoz tehát, a korszerűség szemüvegével 
nézve csupán egy fogalmat, a higiéniát kell hoz-
záadnunk. Meg kell szüntetnünk a földes padlót, 
biztosítanunk kell az egészséges tüzelést, a mo-
sakodás és tisztántartás lehetőségeit. 

(…) sajátossága a magyar falusi művésze-
tünknek, faluépítészetünknek a szerkezeti elem 
kiemelkedő megjelenése. (…) A természet köz-
vetlen közelségében élő és kitűnő megfigyelő és 
értelmi képességekkel megáldott magyar fajta 
tulajdonsága ez, amely a falu elrendezésénél az 
egészséges ritmusban, összhangban lévő tömeg-

elosztásban jelentkezik. A formáknál pedig abban 
nyilvánul meg, hogy a kiképzés, a formai kialakítás 
kihangsúlyozza a anyagot és a szerkezet jelentő-
ségét, a szerkezet értelmét, a díszítéseknél pedig, 
hogy sohasem textúrás, mindig összefogott egy 
tengely, vagy egy fővonal, vagy sík szerint felépí-
tett, a teret kitűnően, szerkezetileg tölti ki.

A sablonizálással és egyhangú, túlzott rende-
zettséggel ellentétben áll a gazdag magyar kép-
zeleterő. (…) Ez értékes magyar formavilágnak 
magyar szívvel és lélekkel való felkutatása és 
megismerése, falusi építészettel foglalkozó szak-
emberek elsőrendű feladata, mert csupán a 
szükséges szakismeretek birtokában korszerűt 
esetleg igen, de magyar falut építeni nem lehet 
(…). Korszerű és új magyar építészet a magyar 
hagyományokkal rendelkező falusi építészetünk-
ből, annak kulturális javaiba és hagyományaiba 
gyökerezve jöhet étre. az új és magyar építészet 
itt, a falusi házaknál kezdődik.

(Szépművészet, 1941. 321–323.)

CSABA rEZSŐ • AZ ÚJ MAGyAr 
ÉpÍTŐMűVÉSZETI SZEMLÉLET KIALAKULÁSA 

A fejlődés beláthatatlan távlatai bontakoznak ki a 
magyar építészet előtt (…). Most kell feltennünk a 
kérdést: miként lesz ez a nagyarányú építőmunka 
– Le Corbusier szavait használva – (…) magyar-
ságunk „kristályosodási tüneménye”. (…) Vane 
vagy lesze az új építészeti korszak megvalósítá-
sához (…) szükséges (…) építőművészeti szem-
lélet és a személetet képviselő (…) építésznem-
zedékünk? (…) képesek leszünke (…) a magyar 
monumentum megvalósítására? (…) 

Budapesten már javában épültek, alig egy 
évtizeddel ezelőtt, a beton, a vas és az üveg új 
építészetének „funkcionális” és „tárgyias” épületei, 
a szaksajtó egy része már nagy erővel ostromol-
ta a konzervativizmus konok kőfalait, amikor a 
konszolidáció egyik legnagyobb alkotásának, a 
szegedi templomtér tervpályázatának jegyzőköny-
véből kitűnt: hogy: az egyik (…) tervező „az ún. 
provinciális barokk stílust használta”, (…) s végül 

„a román stílust vegyesen klasszicizáló formákkal 
alkalmazó terv” dicséretben részesült. (…). A 
legnagyobb kárt az „arany középút” óvatosai 
okozták. (…) 

Sokkal több érdemet szereztek a szélsősége-
sek azzal, hogy merészen előretörtek (…) lendü-
letük lesiklott a nemzeti kultúra vonaláról át a 
nemzetközi technikai kultúra vonalára. (…) A népi 
tradíciókat megvetették: (…) „vagy népi és akkor 
nem építészet, vagy építészet, és akkor nem 
magyar…” A nemzeti építészet előőrseinek mun-
káját elsősorban ők tévesztették össze a magya-
ros törekvésekkel, „a nemzeti építőművészet 
megvalósítása csak azon múlik, hogy a régi alap-
rajzot új köntösbe öltöztessük” (…) amit csináltak, 
valóban csak magyaros volt és nem magyar. A 
nemzeti építőművészet úttörőit külön kell válasz-
tani tőlük. Ők a minőség, a művészeti érték han-
goztatásával kezdték.
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(…) lesze a következő nemzedékeknek egy-
séges és mindenben a magyarság műveltségét, 
lelkiszellemi alkatát, európai küldetését kifejező 
építészeti szemlélete? (…) Általában a népies 
romantikától a mérnöki tudomány matematikus 
gondolkozásáig az építészet alapfogalmának 
félreértésével van dolgunk. (…) A magyar építő-
művészeti szemlélet alapvető hibája elsősorban 
tehát az, hogy nem volt organikus szemlélet. (…) 

A mai magyar építészet már felvázolt válságá-
nak okait keresve, a magyarságra jellemző szel-
lemi, vagy divatosabb szóval, ideológiai tünetek 
kialakulását kell röviden szemügyre venni. (…) 
Eldőlte a Nyugat vagy Kelet vita? (…). Miért fon-
tos ez a tünet a mi vizsgálódásaink szempontjá-
ból? Mert a háború utáni nemzeti öncélúság egy 
ideig éppúgy külsőséges ismérvek mérlegén méri 
a nemzeti jelleget és érintetlenül hagyja a mély 
magyar lelki rétegeket, mint a kiegyezéses nem-
zeti romantika. (…) 

tehát nem az a nemzeti, és nem az az építészet, 
amit a nemzetieskedők és a nemzetközi raciona-
listák apriori elveik szerint nemzetinek vagy épí-
tészetnek hitelesítettek, hanem az, ami örök érté-
kénél fogva éppúgy nemzeti, mint ahogy építészet, 
mert jelszó helyett tudás, dogma helyett tárgyi 
ismeret, előítélet helyett invenció, program helyett 
műveltség, tendencia helyett ösztön,elmélet he-
lyett tehetség valósult meg benne (…) Az új magyar 
építőművészeti szemlélet az új magyar életszem-
lélettel párhuzamosan fog kialakulni (…). 

E sorok írója már számtalanszor rámutatott 
arra, hogy a kibontakozásnak a kis házak felől kell 
jönnie. (…) A magyar paraszt, akinek házaiban az 
új magyar építőművészet fundamentumait nyo-
moztuk –organikusan alkotott (…).

A magyar nemzeti építészetről 1933ban ren-
dezett sajtóankét az első lelkiismeretvizsgálat. 
(…) teljes a nyugati, a Neue Sachlichkeit jelsza-
vával betörő áramlat hatása. (…) Az új nemzeti 
törekvéseket éppen ez a két elv jellemzi: a termé-
szetesség (tehát az organikus szemlélet) és a 
szükségszerűség (tehát a cél és az adottságok). 
(…) Tóth Kálmán a népi építészetet alakító ténye-
zőket (…) a paraszti életforma egyszerű kielégí-
tésében látja. (…) Debreczeni László Erdélyben 
hasonló tapasztalatokra jut. (…) „A magyar stílust 
nem kell megcsinálni, csak meg kell látni” – írja 
vitéz Nászay Miklós (…). Antal Dezső, az építé-
szeti falukutatás modern úttörője a Szépművészet 
előbbi számában építészetünk jellemző vonásait 
ugyancsak a józan célszerűségben, a gazdaságos
ságban és a célszerű szerkezetekben jelöli meg. 

(…) az utolsó 4–5 esztendőben kialakult (…) 
a legújabb nemzeti törekvések rövid keresztmet-
szete. (…) A kis házak, a parasztházak felől je-
lentkező kibontakozás első és döntő ténye: az új 
irány felismerte a spekuláció és fikciómentes ra-
cionalizmust: a természetességet és a szükség-
szerűséget! 

(Szépművészet,1941/3. 216–219., 
1942/1. 5–6. 1942/2. 36–39.)

Dr. KOTSIS ENDrE • 
MAGyAr ÉpÍTÉSZET – NÉpI ÉpÍTÉSZET 

A felfogás, melyet kifejezésre szeretnék juttatni, 
ellenkezni látszik a hazafiasságnak egy bizonyos, 
nálunk gyakori romantikus válfajával. Itt azonban 
egy irányzat zászlóbontásáról (…) van szó, amely 
hosszú időre irányt szabhat: ilyenkor a lelkiismeret 
arra kötelez, hogy most jelentkezzék az, akinek 
más a véleménye. (…) 

Az építőművészet utolsó húsz esztendeje 
magyarországon hosszú vajúdás kora volt, arány-

lag kevés eredménnyel. Mennél jobban távolodtak 
el egymástól a jobb és baloldal, annál közelebb 
kerültek egymáshoz azon a ponton, ahol a kör 
hátul záródik: a felületes, formákat átérzés nélkül 
ismétlő építészet pontján. 

(…) a nem szakértő (…) ösztönösen megérez-
te a megújhodás szükségességét, bizonnyal ez 
vezetett sokakat a nemzeti művészet vonalán 
történő megújhodás gondolatára (…).

Az építőművészet története azonban azt mu-
tatja, hogy a nagy megújhodásokban eddig soha-
sem a nemzeti, hanem mindig az egyetemes 
európai kulturális és társadalmi rugók hatottak 
közre, (…) sem a XIX. sz. beli magyar építészet, 
sem a háború utáni olasz építészet nem lett nem-
zetközivé, hanem ellenkezőleg, az európai kor-
eszmének erősen nemzeti jellegű tükrévé vált.

ez az áthasonítás minden nemzetnél és min-
den korban önkéntelenül és szükségszerűen 
bekövetkezik és akkor fog egyöntetű és nemes 
eredményt felmutatni, ha az építészek egyensúly-
ban lévő társadalomban élnek, jól képzettek és 
egyéni munkájukat kulturális szempontból nyu-
godt légkörben, minél nagyobb elmélyedéssel 
látják el. (…) A jelszavas építészet zsákutcájára 
beszédesebb (…) példát a romániainál keresve 
sem találhatnánk. erdély megszállás alatt épült 
templomai és középületei mindenkit kiábrándít-
hatnak egy „nemzeti” stílus eredménye felől.

A felsőbb kultúrréteg építészetének a viszonyai 
a népi építészethez: (…) a művészetet a felsőbb 
réteg termeli ki, amely bizonyos idő után lehatol 

a néphez, mely ezt a maga feladataihoz és igé-
nyeihez mérten átalakítja, majd hosszabb időn át 
ismétli, miközben népies zamatot nyer (…). Ha a 
népi építészet jellegzetességeit keressük, a tér- és 
tömeghatás kérdésében a természethez és kör-
nyezethez való nagy alkalmazkodási készséget 
kell feljegyeznünk, ami sokszor magas művészi 
mértéket ér el. (…) 

Ne vétessék rossz néven (…): a népies mű-
vészet nem lehet a magyar egyetemes építészet 
megújhodásának sem alapja, sem forrása. Nem 
lehet, mert erényei közül csak azok általánosítha-
tók, (a tájba illeszkedés), melyek minden építő-
művészet alapját képezik. (…) Vallom, hogy a 
népies stílus ismertetésének és (…) az egyszerű 
vidéki építészet kérdéseinek a főiskolai oktatásban 
talán az eddiginél határozottabb keretet kell biz-
tosítani. (…) Helyesnek tartom, hogy a nép részé-
re, árvízkárosult, ONCSA és hasonló állami akci-
ók keretében épített (…) kislakóházak (…) mű
népies stílusban terveztessenek meg úgy, amint 
az a legutolsó években történt (…) 

(Építészet, 1943/1. 1–4.)

pADÁNyI GULyÁS JENŐ • MINŐSÉG ÉS MAGyArSÁG 

(…) vajon felszabadításe az, ha kulturájából ki-
forgatom s helyébe csak kétes értékű civilizációt 
adok? (…) rihmer pál tagadta annak a törekvés-
nek a létjogosultságát, amely a táj hangulatába 
és a népépítészeti hagyományok egységében 
kialakult faluképbe is beilleszkedést hirdet s azt 
követelte, hogy az új épület, különösen, ha a köz-
lekedésügynek (…) modern vívmányait viszi falu-
ra, (…) tisztán és kizárólag ezt a funkciót fejezze 
ki s minden formájával, egész alkatával csak erre 
legyen tekintettel, tehát ríjjon ki a falusi házak 
közül, mert – mint máshol nyíltabban is megmond-
tam – neki elege van a népépítészetből.

(…) Tisztázzunk egy kérdést, (…) kelle a fa-
lunak tájfajta, népi hagyományok szerint környe-
zetébe illő posta? Nem kell. Neki jó és olcsó 
posta kell. (…) a falunak funkcionalista posta se 

kell. (…) nem kell neki, akkor se, ha maga Le Cor
busier tervezné meg (…) A falunak jó posta kell.

(…) elérkeztünk a minőség követelményéhez, 
amelyből semmi címen, még a korszerűség címén 
sincs módunkban engedményeket tenni, (…). 
ezen a címen igen sokat vétkezik a tehetségte-
lenség és a félműveltség, amelynek a funkciona-
lizmus pontosan olyan szívügye, mint a tájfajtaság. 
(…) mind a kettőt magára kanyarítja, ha ezzel a 
köpönyeggel divatosabban leplezheti tudatlansá-
gát. A magyarság követelménye tehát egy többlet 
követelmény, amely csak a minőség után bírhat 
értékkel (…). Elvileg azt várjuk a magyar szellemű 
építészettől, hogy minőségileg jobb legyen az 
európai átlagnál, (…) amelyik ház épületnek hit-
vány, az magyar épületnek nem alkalmas.

(Építészet, 1943/2. 41.)
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(…) lesze a következő nemzedékeknek egy-
séges és mindenben a magyarság műveltségét, 
lelkiszellemi alkatát, európai küldetését kifejező 
építészeti szemlélete? (…) Általában a népies 
romantikától a mérnöki tudomány matematikus 
gondolkozásáig az építészet alapfogalmának 
félreértésével van dolgunk. (…) A magyar építő-
művészeti szemlélet alapvető hibája elsősorban 
tehát az, hogy nem volt organikus szemlélet. (…) 

A mai magyar építészet már felvázolt válságá-
nak okait keresve, a magyarságra jellemző szel-
lemi, vagy divatosabb szóval, ideológiai tünetek 
kialakulását kell röviden szemügyre venni. (…) 
Eldőlte a Nyugat vagy Kelet vita? (…). Miért fon-
tos ez a tünet a mi vizsgálódásaink szempontjá-
ból? Mert a háború utáni nemzeti öncélúság egy 
ideig éppúgy külsőséges ismérvek mérlegén méri 
a nemzeti jelleget és érintetlenül hagyja a mély 
magyar lelki rétegeket, mint a kiegyezéses nem-
zeti romantika. (…) 

tehát nem az a nemzeti, és nem az az építészet, 
amit a nemzetieskedők és a nemzetközi raciona-
listák apriori elveik szerint nemzetinek vagy épí-
tészetnek hitelesítettek, hanem az, ami örök érté-
kénél fogva éppúgy nemzeti, mint ahogy építészet, 
mert jelszó helyett tudás, dogma helyett tárgyi 
ismeret, előítélet helyett invenció, program helyett 
műveltség, tendencia helyett ösztön,elmélet he-
lyett tehetség valósult meg benne (…) Az új magyar 
építőművészeti szemlélet az új magyar életszem-
lélettel párhuzamosan fog kialakulni (…). 

E sorok írója már számtalanszor rámutatott 
arra, hogy a kibontakozásnak a kis házak felől kell 
jönnie. (…) A magyar paraszt, akinek házaiban az 
új magyar építőművészet fundamentumait nyo-
moztuk –organikusan alkotott (…).

A magyar nemzeti építészetről 1933ban ren-
dezett sajtóankét az első lelkiismeretvizsgálat. 
(…) teljes a nyugati, a Neue Sachlichkeit jelsza-
vával betörő áramlat hatása. (…) Az új nemzeti 
törekvéseket éppen ez a két elv jellemzi: a termé-
szetesség (tehát az organikus szemlélet) és a 
szükségszerűség (tehát a cél és az adottságok). 
(…) Tóth Kálmán a népi építészetet alakító ténye-
zőket (…) a paraszti életforma egyszerű kielégí-
tésében látja. (…) Debreczeni László Erdélyben 
hasonló tapasztalatokra jut. (…) „A magyar stílust 
nem kell megcsinálni, csak meg kell látni” – írja 
vitéz Nászay Miklós (…). Antal Dezső, az építé-
szeti falukutatás modern úttörője a Szépművészet 
előbbi számában építészetünk jellemző vonásait 
ugyancsak a józan célszerűségben, a gazdaságos
ságban és a célszerű szerkezetekben jelöli meg. 

(…) az utolsó 4–5 esztendőben kialakult (…) 
a legújabb nemzeti törekvések rövid keresztmet-
szete. (…) A kis házak, a parasztházak felől je-
lentkező kibontakozás első és döntő ténye: az új 
irány felismerte a spekuláció és fikciómentes ra-
cionalizmust: a természetességet és a szükség-
szerűséget! 

(Szépművészet,1941/3. 216–219., 
1942/1. 5–6. 1942/2. 36–39.)

Dr. KOTSIS ENDrE • 
MAGyAr ÉpÍTÉSZET – NÉpI ÉpÍTÉSZET 

A felfogás, melyet kifejezésre szeretnék juttatni, 
ellenkezni látszik a hazafiasságnak egy bizonyos, 
nálunk gyakori romantikus válfajával. Itt azonban 
egy irányzat zászlóbontásáról (…) van szó, amely 
hosszú időre irányt szabhat: ilyenkor a lelkiismeret 
arra kötelez, hogy most jelentkezzék az, akinek 
más a véleménye. (…) 

Az építőművészet utolsó húsz esztendeje 
magyarországon hosszú vajúdás kora volt, arány-

lag kevés eredménnyel. Mennél jobban távolodtak 
el egymástól a jobb és baloldal, annál közelebb 
kerültek egymáshoz azon a ponton, ahol a kör 
hátul záródik: a felületes, formákat átérzés nélkül 
ismétlő építészet pontján. 

(…) a nem szakértő (…) ösztönösen megérez-
te a megújhodás szükségességét, bizonnyal ez 
vezetett sokakat a nemzeti művészet vonalán 
történő megújhodás gondolatára (…).

Az építőművészet története azonban azt mu-
tatja, hogy a nagy megújhodásokban eddig soha-
sem a nemzeti, hanem mindig az egyetemes 
európai kulturális és társadalmi rugók hatottak 
közre, (…) sem a XIX. sz. beli magyar építészet, 
sem a háború utáni olasz építészet nem lett nem-
zetközivé, hanem ellenkezőleg, az európai kor-
eszmének erősen nemzeti jellegű tükrévé vált.

ez az áthasonítás minden nemzetnél és min-
den korban önkéntelenül és szükségszerűen 
bekövetkezik és akkor fog egyöntetű és nemes 
eredményt felmutatni, ha az építészek egyensúly-
ban lévő társadalomban élnek, jól képzettek és 
egyéni munkájukat kulturális szempontból nyu-
godt légkörben, minél nagyobb elmélyedéssel 
látják el. (…) A jelszavas építészet zsákutcájára 
beszédesebb (…) példát a romániainál keresve 
sem találhatnánk. erdély megszállás alatt épült 
templomai és középületei mindenkit kiábrándít-
hatnak egy „nemzeti” stílus eredménye felől.

A felsőbb kultúrréteg építészetének a viszonyai 
a népi építészethez: (…) a művészetet a felsőbb 
réteg termeli ki, amely bizonyos idő után lehatol 

a néphez, mely ezt a maga feladataihoz és igé-
nyeihez mérten átalakítja, majd hosszabb időn át 
ismétli, miközben népies zamatot nyer (…). Ha a 
népi építészet jellegzetességeit keressük, a tér- és 
tömeghatás kérdésében a természethez és kör-
nyezethez való nagy alkalmazkodási készséget 
kell feljegyeznünk, ami sokszor magas művészi 
mértéket ér el. (…) 

Ne vétessék rossz néven (…): a népies mű-
vészet nem lehet a magyar egyetemes építészet 
megújhodásának sem alapja, sem forrása. Nem 
lehet, mert erényei közül csak azok általánosítha-
tók, (a tájba illeszkedés), melyek minden építő-
művészet alapját képezik. (…) Vallom, hogy a 
népies stílus ismertetésének és (…) az egyszerű 
vidéki építészet kérdéseinek a főiskolai oktatásban 
talán az eddiginél határozottabb keretet kell biz-
tosítani. (…) Helyesnek tartom, hogy a nép részé-
re, árvízkárosult, ONCSA és hasonló állami akci-
ók keretében épített (…) kislakóházak (…) mű
népies stílusban terveztessenek meg úgy, amint 
az a legutolsó években történt (…) 

(Építészet, 1943/1. 1–4.)

pADÁNyI GULyÁS JENŐ • MINŐSÉG ÉS MAGyArSÁG 

(…) vajon felszabadításe az, ha kulturájából ki-
forgatom s helyébe csak kétes értékű civilizációt 
adok? (…) rihmer pál tagadta annak a törekvés-
nek a létjogosultságát, amely a táj hangulatába 
és a népépítészeti hagyományok egységében 
kialakult faluképbe is beilleszkedést hirdet s azt 
követelte, hogy az új épület, különösen, ha a köz-
lekedésügynek (…) modern vívmányait viszi falu-
ra, (…) tisztán és kizárólag ezt a funkciót fejezze 
ki s minden formájával, egész alkatával csak erre 
legyen tekintettel, tehát ríjjon ki a falusi házak 
közül, mert – mint máshol nyíltabban is megmond-
tam – neki elege van a népépítészetből.

(…) Tisztázzunk egy kérdést, (…) kelle a fa-
lunak tájfajta, népi hagyományok szerint környe-
zetébe illő posta? Nem kell. Neki jó és olcsó 
posta kell. (…) a falunak funkcionalista posta se 

kell. (…) nem kell neki, akkor se, ha maga Le Cor
busier tervezné meg (…) A falunak jó posta kell.

(…) elérkeztünk a minőség követelményéhez, 
amelyből semmi címen, még a korszerűség címén 
sincs módunkban engedményeket tenni, (…). 
ezen a címen igen sokat vétkezik a tehetségte-
lenség és a félműveltség, amelynek a funkciona-
lizmus pontosan olyan szívügye, mint a tájfajtaság. 
(…) mind a kettőt magára kanyarítja, ha ezzel a 
köpönyeggel divatosabban leplezheti tudatlansá-
gát. A magyarság követelménye tehát egy többlet 
követelmény, amely csak a minőség után bírhat 
értékkel (…). Elvileg azt várjuk a magyar szellemű 
építészettől, hogy minőségileg jobb legyen az 
európai átlagnál, (…) amelyik ház épületnek hit-
vány, az magyar épületnek nem alkalmas.

(Építészet, 1943/2. 41.)
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FODOr SÁNDOr • „MAGyArOS … MAGyAr…”

a magyar mérnök és építész egylet építészet 
című negyedévi kiadványsorozata, mely a köz-
lönyben megjelenő értékes cikkeket foglalja ma-
gába, különnyomatban is közli padányi Gulyás 
Jenő „Magyaros … magyar” című cikkét. A cikk 
jelentőségének a hangsúlyozása késztet bennün-
ket, hogy arra mi is visszatérjünk s vele ismét 
foglalkozzunk.

Teljesen elismerjük és elfogadjuk a cikk alap-
gondolatát, amely szerint az építészeti stílust lelki 
tulajdonságok, nem pedig díszítőrészletek alakít-
ják ki. Arra a nagy kérdésre azonban, amit a cím 
fejez ki, lehete és miként kell az önálló ›magyar‹ 
építészeti stílust kialakítani, s ennek érdekében 
miért kell a ›magyaros‹ díszítőelemek alkalmazá-
sát kerülni, a cikk minden szellemes okfejtése 
ellenére egyáltalán nem ad választ.

A felvetett súlyos kérdésre adandó válasz te-
kintetében szerintünk igen helyes úton jár vitéz 
Nászay Miklós. (…) Építészetünk az új Európában 

című cikkének több állításával ugyan nem érthe-
tünk egyet, tagadhatatlan azonban, (…) – ha nem 
akarunk eltévedni a művészeti problémák szerte-
ágazó rengetegében – szilárd alapelvekre kell 
támaszkodnunk.

Ma már általánossá vált felfogás szerint az 
egyes építészeti stílusok (…) egyes önálló kultur
kö röknek a termékei. (…) Spengler az első tudo-
mányos hirdetője annak, hogy egy kultúrkor szak 
végén, s egy új korszak születésének hajnalán 
állunk. (…) Az új építészeti törekvések e hitnek a 
valóságát igazolják. A magyar faj szerepe ebben 
egyészt az, hogy az új építészet kialakításában 
közreműködjék, másrészt pedig, hogy azt a maga 
területén a saját lelkületének megfelelő díszíté-
sekkel ruházza fel. Ezért bír teljes jogosultsággal 
a díszítőelemek kutatása és jogosultak azok a 
kísérletek és tapogatózások is, amelyek ezek 
alkalmazására irányulnak. (…)

(Magyar Építőművészet, 1943. február, 45.)

FODOr SÁNDOr • 
MÉGEGySZEr „MAGyArOS … MAGyAr…”

Korunknak egyik igen jellemző tulajdonsága, hogy 
mindent átértékel. Minden fogalom megrendül, 
értelme változik. Innen a bábeli zavar, innen a 
világégés. Mi is. Elindultunk becsületes jószándék
kal és közös elhatározással, hogy megteremtsük 
a magyar egyetemes építészet megújhódásának 
az alapjait és kikutassuk forrásait. S a vita során 
ilyen kifejezések merülnek fel: művészet, lelkiség, 
népi művészet, népi építészet, díszítő elem stb. 
Hogy csak néhányat említsünk fel a sok közül. Ki 
tud mindezekre mindenki által elfogadott, egyér-
telmű meghatározást adni? (…)

Felmerül elsősorban, (…) hogy mik általában 
azok a feltételek, amelyek az igazi művészet ki-
fejlődését lehetővé teszik? (…) Teljesen igaz és 
helyes álláspont, hogy a magasabb kultúrréteg 
nyújtsa felülről lefelé a kultúrát, (…) ha nem ellen-

tétes a szó igazi értelmével. Kultúrrétegnek csak 
az alkotó tehetségek táborát lehet nevezni, s ez 
akkor válik felsőbb kultúrréteggé, ha a társadalom 
szervezete biztosítja ezek szabad érvényesülését 
és tekintélyét. az ily társadalom egészséges. ahol 
a társadalom szervezete beteg, ott a kultúra nem 
fejlődik, sem fölfelé, sem lefelé. (…)

Még a népi építészet kifejezés határozható 
meg aránylag a legkönnyebben és legszabato-
sabban. Ez elvégre ténykérdés. De ki tagadhatja, 
hogy a népi építészetben a lelkiség nem érvénye-
sül? S lehete tagadni, hogy a magasabb művé-
szetben is nem játszike döntő szerepet ugyan-
ennek a népnek a lelkisége? (…) Ámde a népi 
építészet megismerésének nálunk még az előbb 
említettnél is nagyobb horderejű célja kell hogy 
legyen. Mert – íme – hirtelen itt tátong előttünk a 

város és a falu közötti mély szakadék: vezércik-
keknek és szónoklatoknak hálás témája. De há-
látlan és önfeláldozó feladat azoknak, akik csele-
kedni akarnak.

A feladat megoldásának igen nagy része a 
műszaki karra hárul. Ismétlem: hálátlan és önfel-
áldozó feladat. (…)

(Magyar Építőművészet, 1943. április, 93–94.)

FODOr SÁNDOr • A MAGyAr ÉpÍTÉSZET VITÁJA

üdvözölnünk kell a mind szélesebb körre kiterjedő, 
mind élénkebbé váló vitát még akkor is, ha –mint 
halljuk – az építészek között bizonyos kérdések 
miatt külön csoportok alakutak (urbánusok, népi-
esek), mert a vita nyilvánvalóan azonos célok 
érdekében folyik, s így a közérdek szempontjából 
csak eredményes lehet. (…)

Az urbánusok és népiesek harca alig érthető 
meg, ha arról folyik a vita, – amit alig hiszünk – 
hogy a városi építési mód szélsőséges, s nálunk 
még városban sem kipróbált formáit alkalmazzuk 
a mezőgazdasági területeken. (…)

Ámde itt álljunk meg egy pillanatra. A civilizá-
ciót a kultúrával szemben manapság bizonyos 
fel sőbbséges lenézéssel szokták emlegetni. Műve
lődéstöréneti munkákban jogosult ez a minőségi 
megkülönböztetés. De kevésbé jogosult azok 
részéről, akiket hivatásuk egy sorsdöntő korszak-
ban egy igen fontos szociális feladat sürgős meg-
oldására rendelt .(…)

Irtózatos messze vagyunk attól, hogy minden 
alföldi tanyán hidegmeleg víz, központi fűtés stb. 
legyen, de szent meggyőződésem, hogy ha len ne, 
ez a nép valódi kultúráját, lelkivilágát egyáltalában 
nem veszélyeztetné. Sokkal inkább veszélyezte-

ti az a mély szakadék, amely a nagyvárosi élet és 
a tanyai élet mai formái között van. (…) Legyünk 
tehát tárgyilagosabbak, midőn a civilizációt gán-
csoljuk. (…)

Érdekes jelenség, hogy ugyanazok, akik féltik 
a magyar nép hagyományait és lelkiségét a hideg-
melegvizes civilizációtól, lelkesednek a KertMa-
gyarország jelszaváért. KertMagyarország való-
ban méltó a lelkesedésre. A tévedés, illetve belső 
ellentmondás abban rejlik, hogy összehasonlítha-
tatlanul nagyobb átalakító hatással van a nép 
kultúrájára, lelkiségére a gabonatermelésről a 
kerti gazdálkodásra való áttérésnek, mint a mai 
civilizációnk összes eredményei átvitelének és 
elterjedésének. A kertgazdálkodás előfeltétele a 
mesterséges öntözőrendszer megvalósítása. (…) 
Merem állítani, hogy Alföldünkön a mesterséges 
öntözőrendszer mindmostanáig nem az anyagi, 
műszaki vagy pénzügyi eszközök hiánya miatt, 
hanem népünk lelki tulajdonságai miatt nem va-
lósult meg. Csak fokozatos lelki átalakulás után 
fog ez az álom valóra válni. Akkorra már lesz 
valóban új kultúra, új művészet, új építészet.

(Magyar Építőművészet, 
1943. augusztus 221.)

A téma iránt érdeklődőknak ajánljuk Ferkai András A nemzeti problematikája a két 
világháború közötti építészeti gondolkodásban című tanulmányát is, amely 1989
ben jelent meg a Németh Lajos emlékkönyvben (Sub Minervae Nationis Praesidio). 
újraközölte az Űr vagy megélt tér című tanulmánykötet (Terc, 2003., 2006.) A téma 
részletesebb kifejtése Ferkai kandidátusi disszertációja: Nemzeti építőművészet. 
A „nemzeti” fogalom jelentésváltozásai a két világháború közötti építészetünkben. 
(1993, kézirat) Ferkai további tanulmányai: Nemzeti építészet a polgári sajtó tük-
rében (Építés- Építészettudomány, 1989. 331–363. o.); Viták a nemzeti építészet-
ről 1930–1939 (Építés- Építészettudomány, 1994. 255–278. o.).                 (G. J.)
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FODOr SÁNDOr • „MAGyArOS … MAGyAr…”
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kö röknek a termékei. (…) Spengler az első tudo-
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egyészt az, hogy az új építészet kialakításában 
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sekkel ruházza fel. Ezért bír teljes jogosultsággal 
a díszítőelemek kutatása és jogosultak azok a 
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alkalmazására irányulnak. (…)
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FODOr SÁNDOr • 
MÉGEGySZEr „MAGyArOS … MAGyAr…”
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világégés. Mi is. Elindultunk becsületes jószándék
kal és közös elhatározással, hogy megteremtsük 
a magyar egyetemes építészet megújhódásának 
az alapjait és kikutassuk forrásait. S a vita során 
ilyen kifejezések merülnek fel: művészet, lelkiség, 
népi művészet, népi építészet, díszítő elem stb. 
Hogy csak néhányat említsünk fel a sok közül. Ki 
tud mindezekre mindenki által elfogadott, egyér-
telmű meghatározást adni? (…)

Felmerül elsősorban, (…) hogy mik általában 
azok a feltételek, amelyek az igazi művészet ki-
fejlődését lehetővé teszik? (…) Teljesen igaz és 
helyes álláspont, hogy a magasabb kultúrréteg 
nyújtsa felülről lefelé a kultúrát, (…) ha nem ellen-

tétes a szó igazi értelmével. Kultúrrétegnek csak 
az alkotó tehetségek táborát lehet nevezni, s ez 
akkor válik felsőbb kultúrréteggé, ha a társadalom 
szervezete biztosítja ezek szabad érvényesülését 
és tekintélyét. az ily társadalom egészséges. ahol 
a társadalom szervezete beteg, ott a kultúra nem 
fejlődik, sem fölfelé, sem lefelé. (…)

Még a népi építészet kifejezés határozható 
meg aránylag a legkönnyebben és legszabato-
sabban. Ez elvégre ténykérdés. De ki tagadhatja, 
hogy a népi építészetben a lelkiség nem érvénye-
sül? S lehete tagadni, hogy a magasabb művé-
szetben is nem játszike döntő szerepet ugyan-
ennek a népnek a lelkisége? (…) Ámde a népi 
építészet megismerésének nálunk még az előbb 
említettnél is nagyobb horderejű célja kell hogy 
legyen. Mert – íme – hirtelen itt tátong előttünk a 

város és a falu közötti mély szakadék: vezércik-
keknek és szónoklatoknak hálás témája. De há-
látlan és önfeláldozó feladat azoknak, akik csele-
kedni akarnak.

A feladat megoldásának igen nagy része a 
műszaki karra hárul. Ismétlem: hálátlan és önfel-
áldozó feladat. (…)

(Magyar Építőművészet, 1943. április, 93–94.)

FODOr SÁNDOr • A MAGyAr ÉpÍTÉSZET VITÁJA

üdvözölnünk kell a mind szélesebb körre kiterjedő, 
mind élénkebbé váló vitát még akkor is, ha –mint 
halljuk – az építészek között bizonyos kérdések 
miatt külön csoportok alakutak (urbánusok, népi-
esek), mert a vita nyilvánvalóan azonos célok 
érdekében folyik, s így a közérdek szempontjából 
csak eredményes lehet. (…)

Az urbánusok és népiesek harca alig érthető 
meg, ha arról folyik a vita, – amit alig hiszünk – 
hogy a városi építési mód szélsőséges, s nálunk 
még városban sem kipróbált formáit alkalmazzuk 
a mezőgazdasági területeken. (…)

Ámde itt álljunk meg egy pillanatra. A civilizá-
ciót a kultúrával szemben manapság bizonyos 
fel sőbbséges lenézéssel szokták emlegetni. Műve
lődéstöréneti munkákban jogosult ez a minőségi 
megkülönböztetés. De kevésbé jogosult azok 
részéről, akiket hivatásuk egy sorsdöntő korszak-
ban egy igen fontos szociális feladat sürgős meg-
oldására rendelt .(…)

Irtózatos messze vagyunk attól, hogy minden 
alföldi tanyán hidegmeleg víz, központi fűtés stb. 
legyen, de szent meggyőződésem, hogy ha len ne, 
ez a nép valódi kultúráját, lelkivilágát egyáltalában 
nem veszélyeztetné. Sokkal inkább veszélyezte-

ti az a mély szakadék, amely a nagyvárosi élet és 
a tanyai élet mai formái között van. (…) Legyünk 
tehát tárgyilagosabbak, midőn a civilizációt gán-
csoljuk. (…)

Érdekes jelenség, hogy ugyanazok, akik féltik 
a magyar nép hagyományait és lelkiségét a hideg-
melegvizes civilizációtól, lelkesednek a KertMa-
gyarország jelszaváért. KertMagyarország való-
ban méltó a lelkesedésre. A tévedés, illetve belső 
ellentmondás abban rejlik, hogy összehasonlítha-
tatlanul nagyobb átalakító hatással van a nép 
kultúrájára, lelkiségére a gabonatermelésről a 
kerti gazdálkodásra való áttérésnek, mint a mai 
civilizációnk összes eredményei átvitelének és 
elterjedésének. A kertgazdálkodás előfeltétele a 
mesterséges öntözőrendszer megvalósítása. (…) 
Merem állítani, hogy Alföldünkön a mesterséges 
öntözőrendszer mindmostanáig nem az anyagi, 
műszaki vagy pénzügyi eszközök hiánya miatt, 
hanem népünk lelki tulajdonságai miatt nem va-
lósult meg. Csak fokozatos lelki átalakulás után 
fog ez az álom valóra válni. Akkorra már lesz 
valóban új kultúra, új művészet, új építészet.

(Magyar Építőművészet, 
1943. augusztus 221.)

A téma iránt érdeklődőknak ajánljuk Ferkai András A nemzeti problematikája a két 
világháború közötti építészeti gondolkodásban című tanulmányát is, amely 1989
ben jelent meg a Németh Lajos emlékkönyvben (Sub Minervae Nationis Praesidio). 
újraközölte az Űr vagy megélt tér című tanulmánykötet (Terc, 2003., 2006.) A téma 
részletesebb kifejtése Ferkai kandidátusi disszertációja: Nemzeti építőművészet. 
A „nemzeti” fogalom jelentésváltozásai a két világháború közötti építészetünkben. 
(1993, kézirat) Ferkai további tanulmányai: Nemzeti építészet a polgári sajtó tük-
rében (Építés- Építészettudomány, 1989. 331–363. o.); Viták a nemzeti építészet-
ről 1930–1939 (Építés- Építészettudomány, 1994. 255–278. o.).                 (G. J.)
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