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Posztmodern építészet 
–	idézőjelben	vagy	anélkül
Kulcsár Attila

A	modern	kor	kezdetét	az	építészetben	az	jelezte,	amikor	elfogyott	a	lőszer:	nem	
bizonyult	elegendőnek	a	klasszikusoktól	örökölt	szerkezeti	és	ornamens	eszköz-
tár	az	új	 funkciók	megvalósításához.	A	román,	gót,	 reneszánsz,	barokk,	 rokokó	
arzenál	 csődöt	mondott,	 az	 ipari	 csarnokok,	 a	 tömeges	 lakásépítés	 és	 a	 lokális	
kötődésű	funkciók	vertikális	nyomulásával	szemben.
	 Kezdetben	 –	már	 szellemiség	 nélkül	 –	 jött	 a	 historizmus	 a	 neo	 stílusokkal.		
Kipróbálták	még	egyszer	az	oszloprendeket,	a	timpanonnal	–	a	párkányokat	és	ri-
zalitokat	az	ornamensekkel.	Minden	stílus	a	templomépítészet	szolgálóleányaként	
született	–	állapította	meg	később	Gaudi,	de	a	XVIII.	század	építészei	ezt	még	nem	
tudták,	és	kipróbálták,	hátha	jó	lesz	operaháznak,	vasútállomásnak,	banképület-
nek,	parlamentnek,	múzeumoknak	is.	A	mesterek	kezében,	mint	Ybl	Miklós	vagy	
Hauszmann	Alajos,	a	historizmus	jól	állt,	de	az	epigonok	nem	boldogultak	az	új	
funkciókkal.	 Ekkor	már	kívánságműsor	 a	 stílus:	 csináljuk	meg	gótikusan	az	Or-
szágházat, mert az olyan elegáns, és mutassuk meg a régieknek, hogy mi jobban 
csináljuk,	mint	ők!	Aztán	meg	jöttek	az	új,	és	sokféle	építtető	világi	hatalmasságok	
és	belehajszolták	az	építészeket	az	eklektikába,	vagyis	az	ebből	is	egy	kicsit,	abból	
is egy kicsit stíluskatyvaszba, – amikor egymás felett és mellett megjelenhettek a 
puritán	görög-római	iskola	és	a	barokk	dagályosság	ornamensei.	Ez	az	a	korszakos	
mérföldkő,	amikor	utoljára	érvényesül	a	klasszikus	nyugati	kultúra	nyelveken	és	
határokon	is	átívelő	egyetemessége,	az	építészet	szellemi	öröksége	is.	Itt	a	klasz-
szikuson van a hangsúly, mert a modern újra létrehozta ezt az internacionalista 
állapotot:	a	„semmitmondás”	világnyelv	lehet.
	 A	recept	a	„Hagyjunk	el	akkor	mindent!”	lett.	Az	lehet	modern,	ami	célszerű.	A	
rendeltetésnek	megfelelő	forma	magában	is	szép.	A	forma	mindig	kövesse	a	funk-
ciót.	A	forma	az	anyag	sajátosságait	alkalmazó	szerkezet	logikus	rendje.	A	modern	
ház a szerkezet és a forma egysége. Az építészet akkor mutatja meg leginkább 
műfaji	sajátosságait,	akkor	tölti	be	hivatását,	ha	minden	használat	számára	feles-
leges	formai	elemtől	megszabadul.	Ezek	a	modern	építészet	 liturgiáin	elhangzó	
szentírás igéi, ha a misét Sullivan celebrálja.   

Kulcsár Attila 1942-ben	született	Nagykárolyban.	Jelenleg	Nyíregyházán	él.1966	óta	publikál	
szépirodalmat,	építészetet.	Hobbi	író,	Ybl-díjas	építész,	tanár.	Verseskötetei:	Versbeton, 
Lírai házaló, 500 Haiku.	Tárcakötetei:	Ez volt a jövőnk. Ez már Amerika?
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	 Az	építészet	kettős	kötődésű.	A	funkciók	rabja,	szerkezet	a	váza.	A	szerkezetet	
az	anyagok	hozzák	létre,	mint	szavak	a	nyelveket.	Egyes	elemei	a	kezdetek	óta	
adottak,	közérthetők,	a	világ	minden	részén	van	kő,	fa,	sár,	az	építészet	emberkö-
zi	szükség	és	művészet	térben	és	időben.	Ha	az	építészet	egyik	lába	a	modern,	a	
másik valami más. 
	 A	nyelv	a	legolcsóbb	anyag	a	kísérletezésre.	A	posztmodern	irodalom	ezt	teszi,	
írja	szövegeit.		A	régi	narratívákat	új	konstellációba	rendezi,	virtuális	párbeszéde-
ket	dramatizál	térben	és	időben.	Az	aktualizálás,	újrafelfedezés	lehetséges,	min-
den	átírható	kérdőjelesen,	szatirikusan,	módosított	nemi	identitásosan,	szlengben	
vagy	bölcseletként,	és	még	csak	macskakörmöt	se	kell	tenni	az	idézetek	elé,	mert	
anélkül	 is	 tudjuk,	hogy	ezt	már	olvashattuk	valahol.	 Lyotard	 szerint	 azonban	a	
posztmodern nem új korszak, hanem a modern újraírása.  
	 Az	építészettel	is	ez	volt	a	helyzet	a	romantika	után,	a	modern	előtt.	Az	eklekti-
kában	döbbent	rá,	hogy	nincs	tovább.	A	premodern	próbálkozott	nálunk	nemzeti	
ornamentikával	a	szecesszióban,	de	a	homlokzat	nem	párnahuzat.	Az	építészet	
nyelve	a	tér	és	a	tömeg,	de	aki	csak	kívülről	nézi,	az	leragad	az	ornamentikánál,	
mint egy fabergé tojás felszínén.     
	 A	modern	építészet	végét	Charles	Jenks	a	Pruitt	Igoe	lakótelep	felrobbantásától	
számítja.
	 A	 lakótelepet	Mino-
ru Yamasaki 1951-ben 
tervezte egy tervpá-
lyázat	 győzteseként,	
amikor	 is	 a	 zsűri	 az-
zal emelte a tervét a 
többi	 felé,	 hogy	 meg-
van	 benne	 Adolf	 Loos	
puritánsága,	 „a	 fehér	
báró”	 Walter	 Gropi-
us	 Bauhausból	 hozott	
funkcionalizmusa, és 
Le	 Corbusier	 szelle-
misége.	 A	 lakótelepet	
33 darab 11 emeletes 
házzal, benne 3000 la-
kással	a	Missouri	állambeli	St.	Louisban	1972-ben	felrobbantották,	mert	lakhatat-
lanná vált. 20 év alatt kiderült, hogy a telepre szánt életforma nem volt alkalmas 
a	 különböző	 közösségek,	 fehérek	 és	 feketék	 etnikai	 kultúrák	 és	 egyéni	 vágyak	
együttélésére.	Konfliktusok	forrása	lett,	gettóvá	vált.	Menekültek	onnan	az	ame-
rikai	álomra	vágyódó	emberek,	bűnözés	tanyája	lett,	komfort	nélkül	maradt,	lak-
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hatatlan	csődtömeg.	Elfogyott	a	település	vezetőinek	türelme	és	egy	robbantással	
a	földdel	tették	egyenlővé,	a	megvalósulás	idején	az	Amerikai	Építészeti	Kamara	
nagydíját	 elnyert	 épületegyüttest.	 Pedig	 az	 építésze	 sem	volt	 akárki,	 ő	 tervezte	
később	a	World	Trade	Center	ikertornyát	is…	
	 A	filozófia	már	régen	jelezte,	hogy	az	ember	nem	olyan	racionális,	mint	egy	
műszaki	paraméterekkel	leírható	építmény,	a	geometriai	szigort	nem	tűri	sokáig.	A	
funkció	és	a	konstrukció	által	meghatározott	tér,	csak	az	ember	biológiáját	elégít-
heti	ki.	A	szükségszerűség	mellett	az	individuumnak	legyen	választási	lehetősége!	
	 Az	épület	sem	csak	műszaki	produkció.	Templom,	múzeum	otthon	is	van,	és	
mégis elzarándokolunk más országokba is másét megtekinteni. A komfort kevés 
ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat egy házban vagy egy településen. Az em-
lékek	virtuális	múzeuma	vonz	benne,	az	egyedisége,	különlegessége,	művészeti	
kvalitásai.	Az	építészet	alkalmazott	művészet.	A	tektonikai,	technológiai	diszcip-
línák	nem	fejezik	ki	lényegét,	a	modern	építészet	arisztokratikus	egyértelműsége	
nem	volt	elegendő	a	kortárs	ember	egójának.
	 Mies	van	der	Rohe	Amerikába	exportált	szlogenje	a	„less	is	more”,	vagyis,	hogy	
a	kevesebb	több,	nem	vált	be.	A	leegyszerűsítés,	amelyben	a	redukáló	csak	a	maga	
sajátos szempontjai szerint válogat, unalmas lehet és barátságtalan: kutyaház TV-s 
dobozban.	Embertelen	egyen-lakótelep	különféle	identitású	közösségek	számára.	
A	modern	 építészet	 társadalmi	 utópiának	 adott	 formát	 –	 településszerkezetben	
és	otthonteremtésben.	Mindezt	agresszíven,	és	olyan	kizárólagossággal,	mint	aki	
megtalálta	a	bölcsek	kövét.	De	az	acél-beton-üveg	felhőkarcolók	orgonasípjainak	
sterilitása sem vált be a marketing agitatív szerepében. A városházának szánt rep-
rezentációk	sem,	ha	a	többiétől	nem	különböznek.	
 Amerikában, a klasszikus hagyományokat csak másolatban kapott kultúrában 
született	meg	 az	 építészeti	 ellenállás	 teóriája	 is	 a	modernnel	 szemben.	 Robert	
Venturi Összetettség és ellentmondás az építészetben	című	1966-ban	írt	dolgoza-
ta	csak	kimondta	azt,	amit	sokan	gondoltak	a	nagyvárosokban	Frank	Lloyd	Wright-
tal	a	hátuk	mögött:	hogy	van	másik	út	is,	a	posztmodern,	vagy	a	zsenialitás.	Le	
Corbusier	 is	 lehet,	ha	 ronchamp-i	 kápolnát	húz	ki	 a	bűvészkalapjából	 és	Alvar	
Aaltoval sincs semmi baj.  
	 Az	ortodox	modern	építészet	terrorja	sehol	nem	jött	létre	olyan	drasztikusan,	
mint	a	keleti	blokk	országaiban.	A	tér	elfoglalása	totális	volt,	a	városszerkezettől	
az	enteriőrig	–	létrehozva	a	funkcionalizmus	gulágjait,	a	modern	mozgalom	dik-
tatúráját. Az organikusok mozgalma zsigeri ellenállás volt, ha indulatai nem is az 
amerikai	sematizmusból	táplálkoztak,	a	végeredmény,	a	házak	humanizálása	ha-
sonló	eredménnyel	járt.	Csak	a	fogadtatása	volt	különböző,	mert	ott,	ha	a	piac	üd-
vözölte,	és	vevő	volt	rá,	egy	szeletet	lefoglalt	magának	a	századvég	szilikát-termé-
kek	eladási	listáiból.	Európai	importja	is	sikeresnek	bizonyult,	posztmodernként	
vagy dekonstuktivizmusként, de a regionalista tendenciákba is belopta magát. A 
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magyar	organikusok	eszmeiségét	áthatotta	a	transzcendentalitás,	a	metafizikai	töl-
tet.	A	nemzetközi	posztmodern	csak	a	szellem	szabadságát	akarta	megmutatni,	
a	popkultúrának,	underground	törekvéseknek	láthatást.	A	modern	mozgalomban		
elveszett a hely, a posztmodern szeretné újra felmutatni a genius locit. Venturi 
javaslata	az	építészeti	posztmodern	kettős	kódolása,	az	elit	és	a	populáris	rétege,	
ez	szövegek	nélkül	láttatja	az	alkotói	szándékot,	a	komolyat	és	az	iróniát,	a	tekto-
nikát	és	a	dekorációt.	A	posztmodern	határait	az	feszegeti,	amikor	üres	homlok-
zati	dekorációvá	válik	az	ornamentika.	Venturi	 rejtett	célzásokra	gondol,	finom	
iróniákra,	amelyet	az	intellektus	és	a	szakmabeli	megért	és	elmosolyodik,	az	utca	
embere	pedig	felröhög.
	 A	térművészet	azon-
ban nem ragad meg 
a felszínen. A térbeli 
összetettség,	 linearitás,	
centralitás,	 szövetsze-
rűség,	 vertikalitás,	 fle-
xibilitás, strukturáltság 
alkalmazása a lényege. 
Ezeken át vezet a kiút 
a	 posztmodernből	 az	
utó-modernbe.
 Az államilag irányí-
tott sablon-építési prog-
ram és az egy rendszer-
ben	működtetett	technológia	a	posztmodern	építészetet	Magyarországon	kevesebb	
mozgástérhez	 juttatta,	mint	az	organikusokat.	Az	„élő	építészet”	metafizikai	üze-
netét	a	hívek	adományaiból	építkező	egyházi	építészet	felfedezte	határon	belül	is,	
amelyhez	határon	túl	pedig	a	magyar	identitás	megőrzésének	programja	is	társult.	
A	posztmodern	színházak	díszleteiben	kapott	 lehetőséget,	provizórikus	 installáci-
ókban.	Rajk	László,	Ferenczfy	Kovács	Attila	külföldön	és	a	filmgyárban	dolgozott.	A	
posztmodern	építészet	térnyerése	hazánkban	megkésett	és	lopakodó	volt,	egy-egy	
alkotó	sikeres	átverés	show-ja,	egy-egy	szellemi	mecénás	jóváhagyó	támogatásával.	
Épületnagyságban	elenyésző	a	művek	száma,	utalásokban	érhető	tetten.	

Megszabadulás a felesleges moderntől

Ha	 itthon	 is	 keresünk	valamilyen,	 az	 amerikai	 robbantáshoz	hasonló	 látványos	
mérföldkövet	a	modern	kudarcához,	akkor	találunk.	Debrecenben,	Mikolás	Tibor	
Művelődési	Házának	eldózerolása,	vagy	Nyíregyházán	Pintér	Béla	Krúdy	Mozijá-
nak	lebontása	volt	hasonlóan	drámai.	



FORSPONT  |  Posztmodern építészet – idézőjelben vagy anélkül

8

 Mindketten Ybl-díjas, ünne-
pelt építészek voltak, a házaikat 
első	titkárok	avatták,	és	a	„magas-
kultúra” otthonául szolgáltak. 
	 Az	volt	a	bűnük,	hogy	az	üze-
meltetők	 nem	 ismerték	 a	 piacot.	
Az egy négyzetméteren megter-
melhető	 haszon	 farkastörvényét.	
A	 konkurencia	 tolakodóbb	 volt.	
Az	állami	mozi	a	magyar	filmeket	
szerette, és A négy páncélos meg 
a kutya – típusú lengyel, vagy a 

szovjet	Stirlitz-filmeket,	de	a	Multiplex-hálózat	legújabb	hollywoodi	produkcióit	a	
nézők	jobban	szerették	popcornos	colával	fogyasztani.	

1. Az utca visszafoglalása

A posztmodern, a piacnak odadobott lakásépítés révén az utca visszafoglalásáig 
is	eljutott.	A	lakótelepi	dominó-hasábok,	a	zöldben	szabadon	álló	pont-	és	sávhá-
zak	helyett	zártsorú	beépítéssel	új	 térfalak	 jöttek	 létre,	a	 földszinten	üzletekkel,	
évente	változó	kisvállalkozó	tulajdonosokkal,	akik	megpróbálták	az	utca	emberét	
elcsábítani	 a	 plázák	 légkondicionált	 találkozóhelyeiről,	 kevés	 sikerrel.	Helyette	
garázsajtók	sorakoznak	a	földszinten,	mert	autókra	nagyobb	szükség	van.	Ricardo	
Bofill	lakótelepe	Montpellier-ben	a	régiekkel	összetéveszthetetlen	„bérkaszánya”	
lett, de gangok nélküli apartmanházakkal. 

	 Konzolos	 kiülésű	 párkányok	
között	 hatalmas	 oszlopba	 rejtett	
lépcsőházak	 állnak.	 Palotahom-
lokzattal	 ellátott	 szociális	 lakóte-
lep	másképpen,	hogy	szerethetőbb	
legyen. Nálunk a Sávház is kitette 
a	 lépcsőházat	 az	 utcára	 és	 a	 sza-
lonnasütő	teraszt	az	udvarra,	hogy	
plasztikát adjon a monotonnak. 
	 Kévés	 György	 próbálkozott	
Budapesten	 az	 Orczy	 Fórum	 be-
építésével,	 a	 történelmi	 város-
központok,	 új	 utcák	 nyitásával,	
amelyek mentén esetlegesen so-
rakoznak a piaci kofákhoz ha-
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sonlóan	 harsogó,	 összevissza	 tár-
sasházak. Minden van itt, ami a 
panelokról	lemaradt.	
 Nyírbátorban az Art Vitál Kft. 
várostörténeti	 sétányt	 hozott	 létre	
két	templom	között.	Egy	soha	nem	
volt utcát, ahol a város legendáit 
szoborsorral ismertetik meg a vá-
roslakókkal	és	az	 idelátogatókkal.	
A	térfalak	mögött	a	 jellegtelen	ol-
dalkertek	 melléképületei	 követik	
takarva:	 egy	 lepusztult	 környezet	
posztmodern	rekonstrukciója	ez.	

2. A tér visszafoglalása 

A városi tér újrafogalmazása már 
nehezebben megy, mert ahhoz 
megaberuházás	 kell,	 földrengés	
vagy háború utáni újjáépítés. Vagy 
egy új szocialista város, de azok 
már megépültek a szocreál idején. 
A	Krier	testvérek	klasszikust	idéző	
városi	tértipológiái	tankönyvekben	
rekedtek meg, pályázati terveken. 
Egy-egy	 talált	 teresedés	együtemű	
beépítése tesz csak kísérletet a 
posztmodern	 kettős	 kódolásának	
bemutatására városi léptékben. 
A	Piazza	 Itália	 az	 etalon,	Charles	
Moore	ikonikus	tere	St.	Louisban.	
	 Létrehozott	 egy	 olasz	 beván-
dorlók	 által	 lakott	 városrészben	
egy	 aprócska	 mediterrán	 patiót,	
historikus idézetekkel. Oszlop-
sor,	timpanon,	árkádok,	szökőkút,	
vízmedence, megvan ott minden, 
ami kell, mindezt a modern ame-
rikai	 nagyváros	 térfalai	 között,	
annak	 morfológiai	 közegében.	
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Az	 idézőjelre	 az	 elvágólag	 abba-
hagyottság,	a	gerendából	vízköpő	
sugár és a medence furcsa formája 
utal, mely a csizma alakú ország 
kontúrját	 idézi.	 Minden	 náció	
megtalálja	benne	a	neki	tetszőt,	az	
építész a humort és a szatírát is. Itt 
talán	a	szerzők	túl	is	lőttek	a	célon.	
A	 történelmi	 formák	 díszletszerű	
használata	paródiaként	olyan	erős,	
hogy	szinte	„aláássa	a	 társadalom	

képességét	arra,	hogy	fenn	tudja	tartani	az	épített	forma	értékteremtő	kultúráját”	–	
vélekedik	róla	később	Kenneth	Frampton	egy	írásában.		
	 A	posztmodern	utca	hétköznapibb	típusa	a	plázadobozok	belsejében	jött	létre.	
A	 galériák	 között	mozgólépcsők	 viszik	 a	 lábakat,	 kávézók,	 bámészkodóhelyek	
várják	az	unatkozókat.	Színes	kirakatok,	harsogó	reklámok	fecsegnek,	a	lég	kon-
dicionál	 és	minden	 eladó.	A	 pláza	 egy	 posztmodern	 hajó,	 tengernyi	 randevúk	
ígéretével.

 Aldo Rossi Világszínháza Ve-
lencében vitte a hegyet Mohamed-
hez.	 Az	 úszó	 víziszínház	 poszt-
modern épülete nemcsak egy régi 
teátrumot idéz fel, hanem a Velen-
ce	 Canale	 Grandéval	 felszabdalt	
tereit	láttatja	közönségével	hajózó	
színpadával. Hiszen ez a város 
évszázados	 díszlete	 Európának,	
építészeti karneválja az év minden 
szakában. 
	 Az	egyszerű	kubusokból	ösz-
szeállított	centrális	tömeg	Rossi	sa-
játos	szemléletét	 tükrözi,	Venturi-
val ellentétben a komplepexitás 
helyett	 újfajta	 egyszerűsítést	 hir-
det,	 a	 korábban	megismert	 töme-
gek újrafelfedezését. A gyermek-
kor	 építőkockáit	 még	 értette	 az	
ember,	a	kávéfőző	formájára	még	
emlékszik. Ezek felnagyítása, épü-
let	méretű	 tárgyként,	 elvont	 tech-
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tonikus	 áthatások	 nélkül,	 kedves	 ismerőse	
lehet a szemünknek. A Világszínház hasábjai 
felett	 trónoló	kúptömeg	ilyen,	és	a	Modenai	
Temető	 óriás	 dobozháza	 is,	mely	 valójában	
egy	 többszintes	 kolumbárium,	 vakablakokra	
emlékeztető	nyílásaival	egy	üresen	álló	ház-
ra	 emlékezetet,	 amelynek	 lakói	 eltávoztak.	
Nyíregyháza-Borbányán az iskola sok tan-
terme sorolt kubusaival akart beilleszkedni 
falusias	környezetébe.	Az	egymásból	képzett	
építőkockák	egyszerre	 racionálisak	és	popu-
lárisak – magyar Rossi-utánzat. 

3. A hely visszafoglalása

A modern internacionalizmusa 
bevitte	 a	 kor	 emberét	 az	 erdőbe.	
Nem tudja, hol van. Az építészet 
globalitása még annyi támpontot 
se	adott,	mint	egy	esőerdő	sűrűje	
vagy a tajga faállománya. Turis-
tajelzésre van szükség. Ez sok-
féleképpen	 megvalósítható,	 ha	
a	 tudomány	 és	 a	művészet	 szim-
biózisából	a	művészet	valamilyen	
eredetit hoz létre, vagy csak utal 
egy korábbira.  

3.1. A színtelenség unalma helyett 
színesség

A modern a fény árnyjátékára bízta a 
Ház-színház dramaturgiáját. A fehéren 
élnek a minimális plasztikák is. A füg-
gönyfalakon	 tükröződő	 ég	 és	 felhők	
játékát elégnek gondolta. De vannak 
évszakok,	 égtájak	 és	 földrészek	 ahol	
ez	nem	érvényesül.	Aki	világmegváltó	
akar lenni, ne az égbolt játékára bízza 
a ház plasztikáját. A posztmodern je-
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lenség	mindenkit	megérintett.	A	festő	Hundertwasser	az	építészet	„orvosa”	is	akart	
lenni,	 a	beteg	házak	átalakításának	 specialistája.	Bécsben	a	Löwengasse	 sarkán	
megépítik	első	utópisztikus	házát.	
	 A	 teoretikus	 a	művészet	 kreativitásával	mindenki	 által	 szeretett	házat	hozott	
létre.	A	kőművesek	 imádták	 a	nagy	bohémot,	mert	 együtt	 oldották	meg	vele	 a	
szakipari	 részleteket,	 a	 lakóik	boldogok	voltak	benne,	mint	 akik	gyermekkoruk	
babaházában	élhetnek,	a	turisták	özönlöttek	a	növényekkel	is	betelepített,	színes-
re	 festett	házakat	 fotózni.	A	város	újabb	megbízást	adott	neki,	és	mellé	 rendelt	
egy	statikához	is	értő	építészt,	Péter	Pelikánt,	és	attól	kezdve	párban,	sok	régi	ház	
„boldogítása”	lett	a	dolga.	Aztán	új	szállodák,	fürdők	is	épültek	azok	számára,	akik	
„gyógyultan”	távoztak	ezekből	a	placebo-épületekből,	mert	az	ilyen	ház	a	festő-ki-
rály	szerint,	legalább	is	lélekgyógyász.	A	Hundertwasser-jelenség	ugyanis	rámutat	
a posztmodern építészet titkára. A recept ismertté vált, de mindenki másképp csi-
nálta.	Hans	Holleint	az	osztrákok	Pritzker-díjas	építészét	kérdezték,	aki	egy	idő-
ben	a	Kamara	elnöke	is	volt,	hogy	mit	szól	a	„show-man”	sikeréhez.	„Festészettel	
nem	foglalkozunk.”	–	ez	volt	a	szakma	véleménye	munkásságáról,	de	a	kortárs	
építészet	is	visszatért	a	színek	használatához.	Reklámcéllal	figyelemfelhívásként,	
burkolat-cifrákkal, és architektonikus tagozatokat átfestve.

 Barokkos álperspektívák születtek, sivár fala-
kon, igénybe véve a street art popkultúráját is. 
Példája napjaink panelprogramjában városon-
ként,	más-más	bátorságban	talált	követőkre,	ha	
nem	 is	olyan	kvalitásokkal,	mint	 a	 finn	Turku	
sok	tűzfalán.
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3.2. Racionalitás helyett szertelenség

A bejáratok kihangsúlyozása histo-
rikus	axióma.	Timpanonok,	bolto-
zatok jelzik, oszlopsorok, dromo-
szok vezetnek rá, porta speciosa, 
aztán az arcus triumphalis, az ün-
nepélyes	 átjárók	 diadalíve	 antik	
romokon. A posztmodern leemel-
te	 a	 piedesztálról	 ezt	 a	 kitüntető	
architektonikus hangsúlyt, és piti-
áner diadalok, méltatlan bejáratok 
fölé	emelte,	klasszikus	idézetként,	
a	 buta	 giccsektől	 eltekintve,	min-
dig	utalva	a	stílusparódiára.
	 A	sort	a	Walt	Disney	múzeum	
bejárata nyitotta Floridában, ami-
kor	heroikus	hősök	harca	helyett	a	
timpanonban	a	hét	törpe	álldogál.
	 Michael	 Graves	 Swan	 Hotelje	
tetejét 15 méteres hattyúplaszti-
kákkal díszítette, amelynek csak a mérete utal a 18 emeletes épületen, hogy ez 
csak	arra	való,	hogy	össze	ne	tévesszék	a	többi	szállodával.	
 A bejáratokat a posztmodern visszahe-
lyezte	főszerepébe.	Oszlopok	között	vagy	
anélkül. Egyedül is elég hangsúlynak, idé-
zőjelnek.
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	 Hans	 Hollein-oszlopfő	 variációit	 nehéz	
túlszárnyalni, de a Velencei Biennálén megé-
pített	modellek	nyilvánvalóvá	teszik	a	poszt-
modern jelenség arzenálját és korlátait is. 
 Mire eljutott a szocialista blokk országa-
iba,	 ott	már	 szitokszóvá	vált:	 giccses	–	 ez	
volt a szakma legjobb véleménye. Kezdet-
ben	 csak	 utalásokra	 futotta,	 mint	 László	
Zoltán társasházi bejárata, vagy az Ibrányi 
Tanuszoda	saroktornya	és	a	„homor-mű.”
 Kis ország, kis kapuk. Minden nagykapu 
mellett.	 Nyíregyházán	 a	 Művészeti	 Szak-
középiskola	Zenei	Tagozatának	bejárata	 is	
kapott egy parodisztikus timpanont.
 Majdnem üres, sajátos oszlopait átszúr-
ják	 és	 acélpillérekkel	 folytatódnak,	melyet	
egy baldachinos másik kapuzat zár le, be-
üvegezve.	 A	 timpanonból	 viccesen	 kilóg	
a	főalak,	Orr	Lajos	garabonciás	szobra,	aki	
a hangszerek sokaságával utal az iskola 
profiljára.	Azt	csak	a	vájtfülű,	beavatott	ve-
szi	észre	a	kettős	kódolásból,	hogy	az	ablak	
parapetek	rácsosztása	a	kottasor	öt	vonalára	
utal.	 Többet	nem	mondhatott,	 violinkulcs-
csal már giccses lett volna. A Városi Galé-
ria	bejárata	is	követi	a	venturi-i	ajánlásokat:	
„Jobban	 szeretem	 a	 többértelműt,	mint	 az	
artikuláltat,	 a	bőbeszédűt,	mint	az	egysze-
rűt,	az	alkalmazkodót,	mint	a	kizárólagost.”	

A	sajátos	oszlop,	a	szecessziós	fel-
irat és az oromzat üvegmozaikja 
(Mezőssy	 Esztertől),	 is	 deklarálja	 a	
„More	is	not	less”,	a	több	nem	ke-
vesebb,	–	„less	is	boring”,	–	a	keve-
sebb unalmas.



FORSPONT  |  Kulcsár Attila

15

 Egy-egy kapuzat máshol is idé-
zőjelbe	 tesz	 egy	 kortárs	 épületet,	
ha	 a	 függönyfalas	 Univerzum	 áru-
ház bejáratát teszi a személytelen 
házon érdekessé 
 A posztmodern legelfogadottabb 
eszköze	 a	 történelmi	 fragmentum.	
Töredékes	 elemek	 a	 múltból,	 épí-
tészettörténeti	 tagozatok,	 összes-
ségében valamilyen új eklektika, 
amely a modernbe beemeli az or-
namentikát, vagy egy épületszele-
tet	 a	 múzeumból.	 Az	 önmagának	
való	 struktúrákban	 az	 utalásokat,	
keresztrejtvények megfejtéséhez. 
Ez is csak afféle kapargatása a fel-
színnek addig, amíg csak a homlok-
zaton cizellál, mint Esterházy Péter 
nyelvi pasziánsza, játszadozásai a 
szavakkal	 „Az	 irodalom	 léte	 nem	
más, mint a technikája” – írja is.
Az építészetet azonban az is látja, 
aki	nem	olvas	Esterházyt.	A	töredékesség	sem	tetszett	az	„istenadta	népnek”	akiket	
a koruk addig nem erre szocializált, és a szakma kirekesztettjeinek sem, akik ser-
téstelepeket	adaptáltak.	Az	ornamentika	pénzbe	és	időbe	kerül,	ugyanúgy,	mint	
Adolf	 Loos	 idején.	Rajk	László	Lehel	 téri	piaca	1992-ben	kiverte	 a	biztosítékot	
minden szinten. A vásárcsarnok a szokásrend szerint a káoszban rendet akar te-
remteni	–	ebben	különbözik	a	zsibvásártól.	De	2000-ben	már	nem	lehetett	megis-
mételni	Petz	Samu	Vámház	téri	csarnokát,	sem	az	új	újpesti	„lovardát”.	A	sok	éves	
mellőztetés,	díszletezgetés	vulkanikus	erővel	tört	felszínre	itt,	a	piac-funkcióban.	
Egyszerre	akarta	idézni	a	közeli	román	templom	ornamenseit,	Eiffel	pályaudvará-
nak	acél	traverzeit,	és	a	dekonstrukció	montázstechnikáját.	„A	fésületlen	vitalitás	
mellett	szavazok,	a	nyilvánvaló	egységgel	szemben”–	harsogja	a	ház	Venturi	ér-
velését.
	 A	szakmabeliek	is	megdöbbentek	az	építészeti	kánon	ilyen	mértékű	negligálá-
sán,	a	kritikai	diskurzus	is	csak	keresgélte	a	szavakat,	és	csak	azt	tudták	kinyögni,	
hogy:	„kofahajó”.	De	találónak	bizonyult,	mert	egy	piaccsarnok	milyen	is	legyen?	
Akkor	őszinte,	ha	sokféle,	mint	az	áruválasztéka,	ha	össze-vissza	populáris,	mint	
a	kofák	és	a	vevők,	akik	alkudoznak,	ha	harsány	és	közönséges.	Hogy	megépül-
hetett, abban bizonyára része volt a liberális politikai háttérnek is, mint ahogy 



FORSPONT  |  Posztmodern építészet – idézőjelben vagy anélkül

16

a	századelő	másik	botrányos	hazai	
opusának, a Nemzeti Színház épü-
letének	is	a	másik	oldalról,	–	de	er-
ről	majd	később.	
 A szabolcsi megyeszékhely sem 
a	 világvége.	 A	 Galéria	 Kereskedő-
ház 1990-ben készült el, úgyhogy 
már megmutathatta volna Rajk 
mesternek, hogy hogyan lehet egy 
kis	kereskedőház	posztmodern.	Az	
egymásnak	 feszülő	acél	és	 falazott	
szerkezeti	 struktúrák	 –	 vevő	 és	 el-
adó	–,	az	árkádos-galériás	passzázsok	racionálisan	használták	ki	a	körút	szanált	
területéből	visszamaradt	vékony	területsávot.	Az	emeleten	nyitott	fogyasztótérnek	
szánt	baldachin	és	íves	tatja	itt	is	hajót	idéz,	amihez	hozzájárul	a	másik	oldal	rek-
lámárboca	is,	amelyen	itt	zászló	helyett	a	szélrózsa	felett	Hermész,	a	kereskedők	
antik	istenének	jelképei,	a	caduceus	és	a	petáso	jelzi	a	ház	funkcióját.	A	kazán-
lemezből	vágott	oszlopfők,	gerendák	és	 felirat	 is	utalás	a	 támaszok	idézőjelére.	
Vigyázat,	ez	macskakörömben	van	építve!

3.3. Unalmas avantgárdizmus helyett szatirikus popularitás

A	Nemzeti	Színház	botránya	sokféle	indulatból	fakadt.	Világnézetek	harca,	szín-
házi	 technológiák,	 nemzeti	 és	 urbánus	 szembenállás,	modern	 és	 posztmodern	
összeütközése.	Végül	győzött	a	posztmodern.	De	folyt	a	vér.	Bán	Ferenc	és	Siklós	
Mária	majdnem	ráment,	Swajda	György	rá	is.	Szabolcsi	vonatkozását	Bán	Ferenc	
személye	jelenti,	mert	az	Erzsébet	téri	pályázatot	ő	nyerte.	A	közönség,	akinek	a	
színház	készült,	a	háttérben	zajló	csatározásokból	csak	a	helyszínhez	tudott	volna	
hozzászólni.	Legyen-e	a	Várban,	a	
Felvonulás téren vagy esetleg Fe-
rencvárosban, a meghiúsult Világ-
kiállítás	 egyik	 szabad	 telkén?	 Va-
lójában	 azonban	 egy	 világszínház	
rendezői	koncepciója	és	egy	nem-
zeti színházi délibábos eszmeisége 
csatázott, és lett, ami lett. Bán háza 
egy acélvázba beágyazott katlan 
akart lenni, mint ilyen, meglehe-
tősen	modern,	kulturális	találkozóhelynek	ígérkezett.	Siklós	Mária	háza	pedig	egy	
kifordított	teátrum,	amelynek	semleges	„kubusát”	színházi	díszletek	dekorálják.	
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 A posztmodern plasztikák azon-
ban komolyan vett szobrok, talán 
a	 látványos	 tájépítészeti	 környezet	
vízmedencéjébe	 hanyatló	 színház-
előd	 portikusza	 hoz	 be	 a	 kompo-
zícióba	 történelmi	 utalást,	 valami-
lyen	rejtőzködő	jelentést	a	harsogó	
kinyilatkoztatás helyett. A Nemzeti 
Színház posztmodern alkotás lett, a 
műsorterve	 is	 az.	 Bán	 Ferenc	mo-
dernitása	 a	 Nyírbátori	 Művelődési	
Házban	öltött	testet.
	 A	megyeszékhely	mégis	gazdagabb	lett	egy	új	játszóhellyel.	2018-ban	megú-
jult a Város Szabadtéri Színpada. A Paulinyi Zoltán tervezte szocreál épület feléb-
redt	Csipkerózsika-álmából,	és	lett	egy	modern	rekonstrukció	második	kódolása,	
az	iróniával	idézett	múlt.	
	 A	 valamikor	magát	 komolyan	vevő	 főépület	megmaradt,	 és	 zárványként	 be-
építve	a	kor	színháztechnológiai	arzenáljában	ma	is	idézi	a	hely	csárdáskirálynős	
szellemét,	és	szerethetővé	teszi	ezt	
az új kulturális együttest. Tenkely 
Szabolcs és Banu Roland, az elfelej-
tett	öregúr	segítségével	piros	pontot	
kapott	a	közönségtől.	
	 Ez	a	kettősség	máshol	is	bevált	re-
cept. A Terror Házánál hideget-me-
leget	kapó	F.	Kovács	Attila	Hódme-
zővásárhelyen	 egy	 polgárházhoz	
kapcsolt múzeum épülettel a hazai 
posztmodern	 figyelemre	 méltó	 al-
kotását hozta létre. Az Emlékpont, 
a kommunizmus áldozatainak viharsarki múzeuma ta-
lán a legsikeresebb posztmodern opus itthon, mert nem 
csak	dekoráció.	Az	szegecsekkel	kivert	acélhomlokza-
ton	üldögélő	Lenin	szimbolikus	kettős	kódolás.	
	 A	paródia	legerősebb	megjelenítése.	A	múzeumba	
már be se kell menni, mert a kerítésen át is mindenki 
megérti az emlékhely mélyebb jelentését, a derékig ki-
látszó	ávósokkal,	akiknek	a	lába	a	múzeum	piceszint-
jén	folytatódik,	mint	vicces,	vagy	nem	is	olyan	vicces	
posztmodern idézet.
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3.4. A purista modernség helyett új eklektika, a historizmus beengedése a mo-
dern szentélyébe

A városházák a települések világi jel-
képei.	A	 közigazgatás	 sok	 helyen	 a	
régi	 fellegvárakba	 költözik,	 amelye-
ken	az	őrtornyoknak	stratégiai	szere-
pe	volt.	Az	új	építésű	közigazgatási	
épületek	néha	követik	a	hagyományt.	
Jó	 lesz	irányjelzőnek,	 tűztoronynak,	
zászlóárbocnak,	 hang	szóró	 számá-
ra.	Győr,	 Kiskunfélegyháza,	 Szeged	
a	 legismertebb.	De	Krakkóé	 talán	 a	
legszebb. Az ifjú város, Tiszavasvári, 
mert nagyot álmodni, tornyot kért a 
Tanácsházára. A kis létszámú admi-

nisztráció	épülete,	hogy	tekintélyesebb	legyen,	magába	foglalta	a	pártház	sema-
tikus	épületét	is.	A	feladat	„nagyszerűsége	szorítva	hatott	le”	Bán	Ferenc	keblére.	
Megcsinálta	a	 tekintélyes	várostornyot	a	 liftnek	és	a	 lépcsőháznak,	 leginkább	a	
stockholmira	hasonlít,	pedig	csak	Bolognáig	jutott	el.	Mit	ér	a	történelmi	idézet	
várfal	nélkül?	
	 A	torony	mellé	húzott	egy	történelmi	falmaradványra	emlékeztető	falszakaszt,	
perforálta,	ahogy	kell,	árkádokkal,	és	mögötte	megcsinálta	a	sivár	irodai	sorolást	
a	szükséges	közgyűlési	teremmel,	a	pártház	irodáit	is	megtartva.	Kapott	egy	tekin-
télyes	középületet	a	néhai	Büdszentmihály	nevű	település,	kettős	kódolással.	Az	
eleje	historikus	 idézetekkel	egyénített,	a	hátulja	döglött	modern.	A	kettő	együtt	

szerethető	posztmodern.	Az	 idéző	 jelet	a	 torony	
tetején	egy	acélcsövekből	létrehozott	toronysisak	
jelenti.
	 A	posztmodern	kettőssége	máshol	is	hason-
ló	 recept	 szerint	érvényesült	egy	UNIVÁZ	udvar	
paneles	közepén.	Jósaváros	új	temploma,	a	Szent	
Imre	Katolikus	Gimnázium	első	átépítése	volt.	Az	
utcára épült egy historikus harangtorony az udvar 
pedig	kapott	egy	szakrális	 templombelsőt.	Az	 is-
ten	se	tudja	már,	hogy	hol	kezdődik	benne	a	neo-
barokk,	és	hol	végződik	a	modern.	De	a	mérnök	
felfedezi	 a	 vonórudat	 a	 légtérben,	mint	macska-
körmöt	az	áhítat	boltozatán.	
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4. Mi lesz, vagy már van is, utána?

A	 túl	 jól	 sikerült	 paródia	 a	 célpont	
halálával okafogyottá válik. Ez a baj, 
az	alfahímre	utaló	tetoválásokkal	az	
impotens korban. Mára a posztmo-
dern	 idézőjellel	 is	elavult.	Más	esz-
közök	 teszik	 elfogadottá	 a	 kortárs	
építészetet.	 A	 régen	megszűnt	 Fog-
technikai Vállalat nyíregyházi szék-
háza építése idején karakteres uta-
lást	 kapott	 funkciójára.	 Fenségesség	
helyett udvari bolondozás, Michael 
Graves	 módra.	 Fogsor-ablakait	 egy	
óriási	ajak	keretezte.	Az	utca	embere	tudta,	hova	kell	menni	protézisért.
	 A	kritikusok	vicceltek	is:	mi	lenne	a	házon,	ha	nőgyógyászati	rendelő	lenne?	
Mára	a	cég	megszűnt,	az	épületben	néhány	fogorvos	praktizál	ugyan,	de	minden-
féle	más	is,	privatizálták.	A	házról	lehervadt	a	mosoly,	ilyen	lehet	a	posztmodern	
halála. 
	 Az	 új	modern	 keresi,	mivel	 legyen	 populáris.	 Egyelőre	 a	 vonalkód-ablakok-
kal	próbálkozik.	A	szabálytalan	pillérek	ritmusával	az	unalom	ellen,	színesen.	A	
gazdag	világ	a	technológia	fegyelme	helyett	a	véletlen	esetlegesség,	konstruálás	
helyett	dekonstrukcióval	kísérel	meg	egyedíteni.	A	dekonstruálás	esetlegessége,	
mely	high	tech-ben	gépesztétikát	teremtett,	már	ugyanúgy	nem	érthető	épület-tár-
gyakat hoz létre, mint a modern, de érdeme, hogy változatos, egyedi és a techni-
kai	haladás	minden	eszközét	használja.	
 Frank O. Gehry sokadik titán-cink 
karosszéria-háza, mára már megint 
unalmas,	mert	olyan,	mint	a	többi.	
	 Zaha	Hadid	 nőies	 formái	 halálá-
val is végesek, de a folding, az építé-
szeti origami még egy ideig lefoglal-
ja	 az	 értelmezni	 akarók	 diskurzusát	
Eisenmannal. 
	 A	művészet	a	világ	tükre.	Amíg	az	
változik,	a	 tükör	nem	hazudik.	Az	építészet	nyelve	a	 tér,	burkoló	 formája	a	 tö-
meg.	Új	funkciót	nehezen	talál	ki.	Már	űrállomás	is	van.	Eszköze	az	építőanyag.	
Egy-egy	 új	 találmány,	 kábel-szerkezet	 formai	 lehetőségeit	 ki	 fogják	 próbálni.	 A	
műanyag	héjak	még	nem	idéztek	meg	minden	buborékformát.	A	vasbeton,	ez	a	
mesterséges	kő,	még	nem	formált	meg	meg	minden	ásványi	alakzatot.	Erdély	Mik-
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lós	kiállításán	a	Műcsarnokban	volt	egy	festőkabát	felakasztva	kiállítási	tárgyként,	
melyet	három	művész	jegyzett,	mint	konceptuális	alkotást.	Az	avantgárd	művé-
szet	korlátait	mutatták	be	így.	A	mindig	újra	törekvő	élcsapat	a	maga	lehetőségeit	
korlátozza. Alkotásaik révén mindig kevesebb lesz, ami még nem volt. A szellem 
azonban kimeríthetetlen, a természet formakincse végtelen. Helyben járás is le-
hetséges,	amíg	valami	új	nem	születik.	Addig	is,	legközelebb	négyen állítják ki azt 
a	festőkabátot.				
	 Az	építészet	már	alkalmazza	a	virtuális	tereket.	A	számítástechnika	a	valóság	
illúzióját	kelti	egy	képernyő	előtt	is.	A	platóni	testek	variációi	után	az	Archi	CAD	
akármilyen	téri	alakzat	megformálására	képes.	A	falakra	vetített	ismerős,	vagy	ere-
deti	dekorációk	anyagtalannal	hozzák	létre	a	megkívánt	illúziót.	A	hiperépítészet	
a	mozdulatlan	tárgyakat	vizuálisan	animálja.	Az	építészet	digitális	hálózatra	köt-
hető	környezetével	együtt.	A	telekommunikáció	létre	hozza	a	tele-építészetet,	az	
épületek	mozgó	helyszínekké	válnak	kényünk	és	kedvünk	szerint.	Na,	de	ne	sza-
ladjunk	ennyire	előre,	a	nagy	Parti	Lajos	is	még	csak	itt	jár:
 „Az ember egyre jobban lemenne önmagába, / na szép, ez igazán na szép. / 
Ott belül egyre jobban Vajdajános, / nagyon nyirokba lóg a lába, / s az arca na-
gyon szanaszét. // Ott belül roppant kicsikék az összes angyal, / szárnyuk helyén 
üres lapát. / a mehet is csak úgy megy önmagához, / mint a pincébe szénért men-
ne Freuddal, / s egymás kezét szorítanák.” 

Források:
1. Jürgen	Habermas	–	Jean-François	Lyotard	–	Richard	Rorty:	A	posztmodern	állapot.	
2. Tom	Wolfe:	Bauhausból	bugatóba.	Országépítő	1999/	3	melléklet
3. Kenneth	Frampton	:	A	modern	építészet	Kritikai	története.	Terc	Kft.	2002.
4. Városi	Karták	könyve:	A	Machu	Picchu	Karta	–	UIA	(1977)
5. Pethő	Bertalan:	Posztmodern	+3	„Posztmodern	„stílus”	Az	építészet	multinacionális	

példája. Platon Budapest, 1996.
6. Ihab Hassan: Korunk evidenciája
7. Charles	Jencks:	Posztmodern	klasszicizmus.	A	posztmodern	nyelve	1977.	
8. Bonta János: Modern építészet 1911-2000. Terc Kft. 2002.
9. Aldo Rossi: Tervek Rajzok, Írások. BME Kiadvány 1986.
10. Aldo Rossi : A város építészete. BME Kiadvány 1986.
11. Robert	 Venturi:	 Összetettség	 és	 ellentmondás	 az	 építészetben.	 Corvina	 Budapest	

1986.
12. Pierre	Restany:	A	művészet	hatalma	HUNDERTWASSER	A	festőkirály	és	az	öt	bőr
13. Kulcsár	Attila:	DLA	LXX.	Örökségünk.	Nyíregyháza	2012.
14. Szabó	Levente:	Bán	Ferenc.	Terc	Kft.	Budapest,	2015.


