
KELLER MÁRKUS

DIKTATÚRA, PROFESSZIONALIZÁCIÓ ÉS 
EMLÉKEZÉS 
Az építészek esete a Kádár-rendszerrel

Az óbudai kísérleti lakótelepre vonatkozó kutatás1 megkezdésekor úgy gon-
doltam, mindenképpen fel kell vázolnom, milyen szakmai légkörben, közeg-
ben dolgoztak az építészek a Kádár-rendszerben. Ekkor bukkantam arra az el-
lentmondásra, amely a Rákosi-rendszerről alkotott általános kép – különösen
pedig az értelmiségi lét esélyeinek és körülményeinek történettudományi
megítélése – és az 1945 utáni kor meg-
határozó építészeinek visszaemlékezé-
sei között feszült. Világossá vált, hogy
a Rákosi- és a Kádár-rendszer megíté-
lése szorosan összefügg, kölcsönhatás-
ban áll egymással, dinamikáját azonban
végső soron a Kádár-rendszerben meg-
szerzett építészi tapasztalatok adják. Ezt
jelzi az alcím is.

Az ötvenes évek építészetéről és a
szocialista realizmusról több cikk, kiad-
vány, monográfia is született,2 megkö-
zelítésük azonban szinte kizárólag esz-
metörténeti vagy művészettörténeti.
Tanulmányomban – ettől tudatosan el-
térve – a tágan értelmezett társadalom-
történeti megközelítést alkalmaztam.
Ezen belül a professzionalizációs elmé-
letekre támaszkodva elemeztem a Rá-
kosi- és a Kádár-rendszer „építészet-
történeti” eseményeit. Úgy vélem, a
professzionalizáció folyamata (azaz ami-
kor egy foglalkozásból hivatás3 lesz) és
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1 Ez dolgozat egy nagyobb, a lakótelep

genezisével foglalkozó munka előkészü-

lete.

2 Például Prakfalvi (1998, 1999, 2006);

Szalai (1995); Potó (1989); György–Tu -

rai (1992).

3 A hivatás a foglalkozás olyan speciális

fajtája, amelynek gyakorlása specializált,

általában tudományosan megalapozott

képzést feltételez, melynek során az

egyén a hivatásra vonatkozó általánosít-

ható és elméleti tudást és etikai normát

belsővé teszi. A tudást – melyet önér-

dekre való tekintet nélkül kell a közjó

szolgálatában alkalmazni – vizsgák és

diplomák igazolják. A hivatások mono-

póliumot igényelnek maguknak az álta-

luk ellátott funkciók és szolgáltatások

terén, a civil vagy állami kontrollt eluta-

sítják. Az ideáltipikusan szervezett hiva-

táscsoport autonóm módon kontrollálja

a hivatáshoz való eljutást és magát a te-
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annak változásai a vázolt ellentmondást
is magyarázzák, illetve hogy ez a né-
zőpont lehetőséget ad arra, hogy az
építészszakma történetét új perspektí-
vából lássuk. Természetesen egy törté-
neti probléma teljes körű magyarázatát
a professzionalizáció elméletétől sem
várhatjuk, de azt igen, hogy az eddi-
gi megközelítések horizontján kívül ma-
radó új szempontokra hívja fel a figyel-
met. 4

A Kádár-rendszer a sztálinizmusban
fogant. A propaganda igyekezett ugyan
a különbségeket hangsúlyozni, de a
korszakkal foglalkozó mértékadó törté-
nettudományi kutatás már többszörö-
sen megmutatta a Rákosi- és a korai
Kádár-rendszer közötti kontinuitást, a

hatalomgyakorlás módjának kezdeti azonosságát.5 Az egyes társadalmi cso-
portok kutatása is bizonyította, hogy nemcsak a hatalom, hanem a kádári tár-
sadalom tagjainak reakcióit és közérzetét is meghatározták a Rákosi-rend-
szerben szerzett tapasztalatok.6 Nem volt ez másként az építészek esetében
sem. 1956 utáni történetük vizsgálatakor hamar világossá vált, hogy a Kádár-
rendszerről kialakított véleményük nem függetleníthető a Rákosi-rendszerben
szerzett tapasztalatoktól, és hogy ennek a fordítottja is igaz: a Kádár-rend-
szerben szerzett élmények alapvetően befolyásolták emlékezésüket a Rákosi-
korszakra. 

Ha az értelmiségi „létezés”, a tudományos és művészeti alkotómunka lehe-
tőségeit vizsgáljuk, az 1945 utáni magyar történelemmel foglalkozó összefog-
laló munkák a némileg szabadabb tudományos és művészeti élet lehetőségét a
Kádár-rendszer sajátosságaként emlegetik. Némelyek (talán politikatörténeti
szemléletüktől sem függetlenül) a Rákosi-rendszer szellemi életét nem tartják
tárgyalásra méltónak, ha meglétét nem tagadják is.7 Romsics Ignác a Rákosi-
korszak kulturális életét, oktatását elemezve az ideológia, vagyis a szocialista
realizmus mindenhatóságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy a megjelenés, az ál-
lami elismerés és a díjak szükségszerű és kikerülhetetlen feltétele az állampárt
ideológiájának kritika nélküli elfogadása volt.8 Valuch Tibor az ötvenes évek
totalitárius jellegét hangsúlyozva már kitér az építészek és épületek szerepére

vékenységet is. A hivatások gyakorlói

kompetenciájukra, az általuk kidolgo-

zott etikai normákra, illetve tevékenysé-

gük társadalmi fontosságára hivatkozva

kiemelt gazdasági juttatásokra és magas

társadalmi presztízsre tartanak igényt.

4 A professzionalizációs elméletek alkal-

mazása az 1945 utáni szocialista társa-

dalmakra nem példa nélküli. Vö. például

Bukow (2006); Bütow – Chassé – Maurer

(2006); Bastian (2000); Giese (2002);

Fabel-Lamla (2004).

5 Rainer (2003) 11– 24. 

6 Erről például Standeisky (1996). 

7 Vö. Izsák (1998); Pölöskei–Gergely–Izsák

(1995); Salamon (1995).

8 Romsics (1999) 357– 374.
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is. Két fontos dolgot állapít meg: egyrészt, hogy az építészet, a társadalmi tér
átalakítása a kommunista diktatúra propagandájának kiemelt fontosságú ele-
me volt, másrészt, hogy a tervezés és kivitelezés jellegéből fakadóan ugyan né-
mileg később, de az építészetben is kikerülhetetlen volt megfelelni a szocia-
lista realizmus elveinek.9 A közvetlenül az építészetet tárgyaló tanulmányok is
az általános történettudományi értelmezési keretet követik. Prakfalvi Endre
megkérdőjelezi és pontosítja a korszakolást, jelzi hogy bizonyos építmények,
például az ipari létesítmények tervezésekor vagy bizonyos stílusjegyek hasz-
nálatakor el lehetett térni a szocialista realista kánontól, de alapvetően ő sem
írja felül az általános összefoglalókban megrajzolt képet.10 A képlet tehát
meglehetősen egyszerű. A Rákosi-rendszer bénító erejű fizikai és szellemi dik-
tatúrája után a Kádár-korszak viszonylagos szellemi szabadsága is üdítően ha-
tott az értelmiségre, és egyértelmű felemelkedést jelentett. A komoly legiti-
mációs hiánnyal küzdő új rendszer többek között ezzel az „értelmiségpoliti-
kával” stabilizálta magát.

Ezt a benyomást erősítik meg a Magyar Építészek Forradalmi Tanácsának
1956-os követelései is a lezüllesztett építésügy átszervezéséről és a régi veze-
tők felelősségre vonásáról.11 Major Máté – aki 1945-től kezdve folyamatosan
vezető szerepet töltött be a honi építészetben – 1984-ben (!) így értékelte a
helyzetet: „Ki kell mondanom: az építészek közt – legalábbis azok közt, akik
alkotnak – általában nem volt kommunista (szocialista) – és ma sincs –, aki pe-
dig annak vallotta – vallja – magát, azt a gyanút ébresztette – és ébreszti – ben-
nem, hogy nem is építész.” Szavaiból úgy tűnhet, az alkotó építészek nem ta-
lálhatták meg helyüket a Rákosi-rendszerben.12

Ilyen vélemények után viszont óriási meglepetés éri a kutatót, ha az 1945
utáni korszak vezető építészeinek visszaemlékezéseit a kezébe veszi.

„Ez egy nagyon érdekes folyamat, ma az emberek erre a dologra [a szoc-
reál] sokkal pejoratívabb jelzőket akasztanak, mint amennyire ez a korszak
megérdemli. Mi akkor fiatalok voltunk, elhittük – és én most öregen is azt
mondom, hogy joggal hittük el –, ma is hiszem, hogy abban egy nagyon po-
zitív akarat volt. Azért is érzem igazságtalannak ma a felhördülést általában,
az egyszerű lesöprést, mert sokkal emberségesebb építészetet produkált, mint
ami később létrejött. […] Akkor az épí-
tészetnek a lényeges elemeit, a humá-
numát, az emberhez való idomodását, a
legfelsőbb helyen is mint a nemzeti
kultúra egyik sajátos mezejét tekintet-
ték, a legfelsőbb pártkörökben, a leg-
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Egy lépés előre, kettő hátra

9 Valuch (2006) 565–688., különösen 575.

10 Prakfalvi (1998) 287–308., uő (2006) 9–

18., uő (1999).

11 Idézi Major (2001) 337– 338.

12 Major (1984) 23.
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felsőbb vezetői körökben annyira odafigyeltek, hogy annak a modernistának
bélyegzett építészetnek, amit mi korábban űztünk, a megregulázására is volt
gondjuk és figyelmük, ezzel bizonyították, hogy valami mást akarnak, mint
ami addig volt!”13

„Rontott-e a szocreál Magyarország építészeti kultúráján, környezeti kul-
túráján annyit, mint az utána következő évek? 

Nem rontott. Egész egyszerűen nagyon kevés dolog valósult meg. Azok
pedig beleillettek a régi épületek sorába valamennyire. Amit rontott, az tulaj-
donképpen az ország technikai elmaradásában, az építészet technológiájának
elmaradásában látszik. A következő időszakban ez a késve megérkezett, rob-
banásszerű modernség, ez kegyetlenebb nyomokat hagyott, mint a szocreál.”14

„A szocialista realista építészet megítélése akkor [1970] divatszerűen, tel-
jesen 100%-ig negatív volt, én viszont megállapítottam azt, hogy a szocialista
realizmusnak volt két pozitív vonása. Az egyik az, hogy a Bauhaus stílusába,
kopárságába belemerevedett építészeti kört, illetőleg azt a lehetőséget, hogy
a modernizmus és a Bauhaus címén ne kelljen egyáltalán építészeti kompozí-
cióval foglalkozni, azt a könnyebbséget és kiutat a szocialista realizmus perió-
dusa lehetetlenné tette, és ráterelte az építészetet minden historizáló, eklek ti -
záló időszerűtlensége mellett arra, hogy az építészeti formálásra egyáltalán
gondoljon. A másik pozitív oldala pedig a városrendezés volt. […] A szocialis-
ta-realista városrendezés megkívánt bizonyos építészeti hangsúlyokat: térki-
képzést, visszatért az utcához, a modernnek nevezett építészet helyett megkí-
vánta azt, hogy bizonyos történelmi értékek, tér, utca, a zártság a városban
megjelenjék.”15

„Rövid életű volt a szocialista realizmus, a »szocreál«-nak nevezett korszak:
alig 4 év. Mégis e korszak alkotásainak elmarasztalható eklektikus jellege
mellett kétségkívül általában pozitív szerepe volt az építészet mesterségbeli tu-
dásának – főleg művészeti vonatkozásban – elmélyítésében, a hagyományok
ápolásában, a környezethez való viszonyban. Nézetem szerint ez idő tájt az
építészeti társadalom jelentős része nem kényszerből, hanem meggyőződés-
ből alkotott. […] Ez a korszak városainkban nem hagyott olyan kedvezőtlen
nyomot, mint az azt követő időszak.”16

Az interjúalanyok különböző szakmai színvonalon és érzelmi hőfokon,
más-más pozícióból emlékeznek a Rá-
kosi-korszakra és az építészet szocialis-
ta realista periódusára. Ami közös ben-
nük, hogy mindegyikük talál benne

118

13 Farkasdy (OHA) 322– 323.

14 Jánossy (OHA) 114.

15 Virágh (OHA) 165–166.

16 Perényi (1984) 16.
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jócskán pozitív vonást, és többségük a következő időszakot, a Kádár-rendszert
a magyar építészet és az építészek perspektívájából jóval kevesebbre értékeli.

Véleményük erősen különbözik attól, ahogy a mai mértékadó történetírás
ábrázolja és értékeli ezt a korszakot, az építészettörténeti munkákat is bele-
értve. Tanulmányomban ezt, a „tudományos” és a „csoport”-narratíva közötti
különbséget járom körül – és próbálom megmagyarázni.

Egy szakma történetének elsődleges forrásai általában a szakmai egyesüle-
tek iratai, folyóiratai, kiadványai. Ezeken keresztül reméli a történész újra ösz-
szerakni az adott szakma képviselői között folytatott vitákat, rekonstruálni az
önképükben, céljaikban megjelenő változásokat. Amikor azonban ezek a szak-
mai szervezetek diktatúrában működnek, jogosan merül fel a kérdés, vajon
maguk és kiadványaik mennyiben a csoport érdekeit és véleményét jelenítik
meg, és mennyiben képviselik az állami hatalmat, illetve mennyiben közvetí-
tik annak elvárásait a foglalkozási csoport tagjaihoz. Úgy vélem, az ötvenes
évek társadalmi szervezetei, bármilyen névvel illették is őket, valójában az ál-
lamot, illetve jelen esetben a Magyar Dolgozók Pártját képviselték. Ezért bár
a következőkben a különféle építészszervezetek korabeli nyilatkozatai alapján
rekonstruálom röviden a kor szakmapolitikai történéseit, ideologikus voltukat
építész-visszaemlékezések, interjúk felhasználásával ellensúlyozom. A munka
egyik megelőlegezhető tanulsága az, hogy az eseményeknek valójában nincs
vitán felül álló története: a történetek hangsúlyai érintettség, életkor tehetség
és szellemi színvonal függvényében személyről személyre változnak. Arra vi-
szont alkalmasak, hogy általuk a szakmai közérzetet, célokat és hiányokat fel-
térképezhessük.

A magyar építészetben 1945 után elitváltás történt. Mind a megépült épü-
letek stílusában, mind a tervezőik személyében komoly változás tapasztalható
az előző időszakhoz képest. Az 1945 után felépülő épületek modernista stílu-
sának ugyan voltak hazai előzményei a világháború előtt, és az építészeti kulcs-
pozíciókat betöltő személyek között is akadtak, akik a folyamatosságot kép-
viselték, de a modern építészet olyan dominanciát, mint 1945 után, korábban
sohasem ért el. Az építészet új irányítói, az új épületek tervezőinek zöme a
Horthy-korban (sokszor érdemtelenül) marginális szerepbe szorultak közül
került ki. A háborút közvetlenül követő újjáépítés során az állam – mint az
egyetlen komoly beruházó – a legfontosabb, reprezentatív megbízásokat a bal-
oldali (pártkötődésüket tekintve szociáldemokrata vagy kommunista) építé-
szeknek adta. Többségük már a hábo-
rú előtt a modernista,17 a Bauhaus el-
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17 Csak jobb híján használom a modernista
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veit követő építészet híve volt, így nem
okozott meglepetést, hogy a második
világháború után kiépülő új magyar ál-
lam középületeinek stílusa is jórészt ez
lett (például a MÉMOSZ-székház).

Azok az építészek, akik nem balolda-
li kötődésűek voltak (vagyis a többség),
távol tartották magukat a politikától,
nem játszottak meghatározó szerepet a
hivatalos építészközéletben, és megren-
delő híján nem is jelenhettek meg épü-
leteikkel a közönség előtt.18 Az állami
megrendelések kisajátítása mellett a
mintegy 20– 30 fős hatalomhoz közeli
építészcsoport súlyát növelte az is, hogy
1948 után a magántervezés lehetősége
egyre szűkült, az építészeket nagy álla-
mi tervezőirodákba kényszerítették.
Ekkoriban jött létre a később is „híres”
tervezőirodák jó része, például a Kö-
zépterv, vagy az Iparterv is.19 Ezekben
az irodákban az említett baloldali, a mo-
dern, szakmai hitvallásukban a CIAM-
hoz20 kötődő építészeti stílust iránya-
dónak tekintő, egyben jórészt nagyon

tehetséges építészek kaptak vezető szerepet, ami tervezési és stílusbeli mono-
polhelyzetüket teljessé tette.

Az állami megrendeléseket tervező-szervező építészek csoportja sem volt
azonban teljesen egységes. A Tér és For ma folyóirat körül csoportosultak a szo-
 ciáldemokrata meggyőződésűek (Fi scher József vezetésével), az Új Építészet
Köre pedig (folyóiratuk az Új Építészet) túlnyomórészt a kommunista szimpa-
tizánsokat tömörítette. 1945 no vemberében jelent meg az egy évvel korábban
készült kiáltvány, amelyben a modern építészeti elveket valló építészek meg-
határozták a magyar építészet háború utáni feladatait.21 A cikket az ehhez ek-
kor még informális körhöz tartozó építészek közösen jegyezték, a pártpoliti-
kai kötődések csak később éreztették hatásukat. A megfogalmazott célok meg-
lehetősen általánosak: a kiáltvány a múlt hibáitól való elhatárolódás mellett a
lakásépítés fontosságát hangsúlyozza. Az építészet „belső” ügyei közül hármat

120

kifejezést. Egyetlen fogalmat, amely a

csoport stílusát pontosan leírná, nem le-

het találni. Építészetük alap elvei a Bau -

haus, a CIAM és Le Corbusier mun kás-

ságából, illetve az 1920– 30-as évek skan-

 dináv építészetéből származtak. Az egyes

elemek súlya azonban építészről építészre

változott.

18 Ennek konkrét menetéről és az alkalma-

zott kiszorító technikákról lásd Major

(2001) 123– 147.

19 Az egyes tervezőirodák történetéről

szóló egyéni hangú visszaemlékezéseket

(a kezdetektől a rendszerváltásig) lásd

Schéry (2001).

20 Congrès Internationaux d’Architecture

Moderne: a modern építészeti mozgalom

1928-ban, Svájcban, Siegfried Giedion és

Le Corbusier kezdeményezésére alapí-

tott fóruma. 

21 Fischer József – Granasztói Pál – Kismarty

Lechner Jenő – Major Máté – Weltzl Já -

nos: Az építészet háború utáni feladatai.

Közli Major – Osskó (1981) 11– 14.
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emelnek ki a deklaráció szerzői: 1. az építészképzés újjászervezésének fontos-
ságát, a szellemi elit képzésének elválasztását a puszta szakemberképzéstől – és
ezen keresztül is az építőipari háttér korszerűsítését; 2. a lakosság építészeti
igényességre nevelését, hiszen „propaganda, felvilágosítás” nélkül nem alakul
ki fogadókészség az új, modern építészet iránt; 3. országos szervezet megte-
remtését, amely a „építés ügyét világosan tisztázott hatáskörrel és tisztán
szakszempontoktól vezérelve szolgálja, politikamentesen és részrehajlás nél-
kül”.

Az egységet azonban hamar megtöri Major Máté cikke a kommunista Új
Építészetben, amely világossá teszi, hogy a jó, „haladó” építész nem tarthatja
magát távol a politikától, és azt is, melyik párthoz kell csatlakozni: a haladó
építésznek „a dolgozók társadalmának ideológiájával” kell azonosulnia.22

Granasztói Pál a Tér és Formában megjelent (némileg szarkasztikus) válaszában
még felhívja a figyelmet Major Máté szemléletének problematikus voltára, és
az ideológia helyett a konkrét problémák megoldására kívánná helyezni a
hangsúlyt, de Major viszontválaszából egyértelműen kitűnt, hogy az igazi vi-
tára nincs igény, valódi kompromisszumra pedig nincs lehetőség.23 A diktatúra
kiépülésével és az ideológiai kontroll növekedésével nemcsak a vita lehetősé-
ge, hanem a fórumok sokfélesége is csökkent: a Tér és Forma után egy évvel
megszűnik az Új Építészet is, igaz, Major Máté felelős szerkesztésével (és a to-
vábbi három olyan szerkesztővel, akik az Új Építészet szerkesztőbizottságának
is tagjai voltak) rögtön utódja is lesz, az Építés-Építészet. Ebben (illetve a Sza-
bad Népben) jelennek meg aztán a szocialista realizmus mindenhatóságát hir-
dető és követelő cikkek. A fordulatot mindenki számára A kommunista magyar
építészek határozata tette egyértelművé 1949-ben:

„A kommunista építészek 1949. november hó 26-i aktívája megtárgyalta az
építészetünkben jelentkező erős nyugati kozmopolita behatások [sic!] veszé-
lyeit, és a vita alapján elhatározta, hogy haladéktalanul megindítja a kímé-
letlen harcot az imperializmusnak az
építőművészet területén s a formaliz-
muson, kozmopolitizmuson keresztül
megnyilvánuló támadása ellen, s a szo-
cialista, realista építőművészet hazánk-
ban való megteremtéséért.”24

Ezek után volt még ugyan halvány
próbálkozás arra, hogy az új építészetet
(azaz a modernista építészetet) össze-
hangolják a sztálini elvekkel, de még
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22 Major Máté: A magyar építészekhez!

Uo. 17– 18.

23 Granasztói Pál: Az építész és a dolgozók

társadalma. Uo. 19– 21.; Major Máté:

Politika és építészet. Uo. 21– 25. A poli-

tikamentes szak szerűség esélytelenségé-

ről ebben az időben lásd Saád (1985). 

24 A kommunista magyar építészek határo-

zata. Közli Ma jor – Osskó (1981) 29– 30.
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ezekben a konstrukciókban is világosan leszögezték a szovjet építészet példa-
értékét és a Szovjetunióban kidolgozott művészeti és építészeti elvek primá-
tusát.25 A szocialista realizmus végleges, egyértelmű, és mindenki számára kö-
telező dogmává válásának folyamatát az MDP KV Agitációs és Propaganda
Osztálya által 1951. április 17-én és 24-én rendezett ún. „nagy építészeti vita”
zárta le.26 Az esemény mai fogalmaink szerint – ahogy évekkel később mond-
ta az egyik résztvevő – „sem nem volt vita, sem nem volt nagy, sem nem volt
kizárólag építészeti”,27 inkább egy jól megrendezett színházi előadáshoz ha-
sonlított. Arra azonban mégis alkalmat adott Révai Józsefnek, hogy Lukács
György támogatásával világossá tegye az építészek számára: annak, aki dol-
gozni, alkotni szeretne, a párt által kijelölt esztétikai kódexet kell követnie.
A „tartalmában szocialista, formájában nemzeti” építészet a gyakorlatban azt
jelentette, hogy az építészeknek terveikben a reformkori magyar klasszicista
építészet formavilágához kellett visszanyúlniuk. Ezt segítették elő a közpon-
tilag szervezett tanulmányi kirándulások, a mintákat tartalmazó brosúrák és az
1952-ben megalakult Építészeti Tanács, melynek feladata a készülő tervek
szocialista realizmus felé „terelése”volt.28 A szocreál történetének végjátéka
1954 decemberében, Hruscsov beszédével vette kezdetét. Hruscsov nem esz-
tétikai vagy ideológiai, hanem gazdasági okokból vetett véget a szocreálnak:
a szovjet építőipar, a hivatalos stílust követve, nem volt képes megoldani a la-
káshiányt.29 A szovjet események Ma gyar országra is hatással voltak, a stílus-
terror itthon is megszűnt, ez azonban – az építkezések természetének megfe-

lelően – nem jelentette az ilyen stílusú
építkezések azonnali leállását, a lassú
átfutási idő miatt még a hatvanas évek
elején is épültek szocreál házak (pél-
dául Dunaújvárosban). Rontotta a stí-
lusdiktatúra alóli felszabadulás hatását
az is, hogy 1953-tól drasztikusan csök-
kentették, illetve átcsoportosították a
nagyberuházásokra fordított összege-
ket, ez rengeteg építkezés leállítását, il-
letve tervezett építkezések elhalasztását
jelentette.30 Lényegében csak 1959– 60-
tól indulhatott be nagyobb volumenű,
nem szocreál stílusú állami építkezés.

Tagadhatatlan, hogy az építészekkel
kapcsolatos hivatalos állami politika
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25 Vö. Major Máté: Építészetünk útja. Uo.

30– 43., különösen 42– 43.

26 A „vita” anyaga több részletben, több he-

lyen megjelent. A fontosabb beszédek és

hozzászólások megtalálhatók uo. 46– 95.

27 Perényi (1984) 16.

28 Bonta (2008) 259., 268–69.; Molnár (2004)

56–58.; Simon (1999). 

29 Prakfalvi (2008) 17.

30 Honvári (2006) 254– 260.; Germuska

(2004). A Rákosi-korra vonatkozóan 92–

129. A beruházások csökkentéséről 1954

után különösen 144– 147. Ez a kortársak

előtt is teljesen világos volt: Farkasdy

(OHA) 227.
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eseménytörténete jól illik a Rákosi-rendszerről szóló általános történettudo-
mányi narratívába, és még inkább érthetetlenné teszi az interjúkban és vissza-
emlékezésekben megfogalmazott pozitív képet. Az ellentmondás feloldása ér-
dekében az interjúkat és visszaemlékezéseket a professzionalizációs elméletek
eszköztárát alkalmazva veszem górcső alá. Tézisem szerint ugyanis az általá-
nosan represszív légkör ténye és a korszak pozitív emléke közötti ellentét az
építészhivatás/szakma belső dinamikájával, valamint a korabeli társadalommal
és hatalommal kialakuló kölcsönhatásukkal, azaz az építészek pro fesszio na li -
zá ciós szintjének változásával (a professzionalizációs és depro fesszio na li zá ciós
ciklusokkal) is magyarázható. A következőkben ezért forrásaimat tehát a hiva-
táshoz szükséges speciális tudás, a szakmai autonómia és gazdasági-társadalmi pozí-
ció (professzionalizációs elméletekből kölcsönzött) fogalmait felhasználva
elemzem.31

A műszaki felsőoktatás fejlesztése, a mérnökök számának növelése a be-
rendezkedő kommunista diktatúra alapvető célja volt.32 1949-ben Mis kol con
megalakul a Nehézipari Egyetem, 1951-ben Szegeden a Közlekedési Műsza-
ki Egyetem, Veszprémben a Vegyipari Egyetem, és ugyancsak 1951-től indul
meg a műszaki egyetemeken az esti, illetve levelező képzés, kiváltva az Állami
Műszaki Főiskolát, amely addig a munka melletti továbbtanulásra lehetőséget
nyújtott. A folyamat része volt az építészképzés átalakulása is. 1952-ben ala-
kult meg az Építő- és az Építészmérnöki Karból az Építőipari Műszaki Egye-
tem, így először (és máig utoljára) külön egyetemet kaptak az építészek.33

Az építészképzésben az önállósodás és a létszámnövekedés mellett megindult
a specializáció is: 1949-ben különvá-
lasztották a tervezői és kivitelezői kép-
zést, 1951-től pedig előtérbe került a
tervezőművész-kép zés.34

A magántervezés lehetősége meg-
szüntetésének és – ezzel párhuzamo-
san – az állami tervezőintézetek létre-
hozásának elsődleges célja az állami
ellenőrzés kiterjesztése volt. Hozadéka,
hogy – a nyugat-európai, észak-ameri-
kai és a két világháború közötti magyar-
országi trendbe illeszkedve – moderni-
zálta és szakszerűbbé tette az építészi
munkavégzést. A tervezőintézetekben
alkalmazott műteremrendszerben, egy-
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31 A professzionalizáció elméletéről, annak

történettudományi használhatóságáról

Keller (2008) 264– 270.; 2009.

32 Romsics (1999) 361. Az 1937– 38-as

1052-höz képest 1950–51-ben már 7134

nappali tagozatos mérnökhallgató volt,

létszámuk az 1953– 54-es tanévben érte

el a maximumot (12 861), de még 1956-

ban is 11000 fölött volt. Külön az építész-

hallgatókra adatokat nem találtam. Vö.

Statisztikai évkönyv 1949– 1955. Bu da -

pest, 1957, KSH, 332.

33 Németh (é. n.). 

34 Vámossy (1998).
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egy idősebb építész vezetésével csapatok dolgoztak az állami megrendelése-
ken. Ez a munkát megkönnyítő környezettel együtt (rajzolók, szerkesztők,
könyvtár és a társtervezőkkel való konzultáció folyamatos lehetősége) teret
adott az intenzív szakmai kommunikációnak – és a szakmai fejlődésnek. Az új
rendszer pozitív hatására visszaemlékezéseikben és a velük készült interjúkban
újra és újra felhívják a figyelmet a korszak fiatal építészei. Az inspiráló kör-
nyezetet (az emlékek szerint) nem a szocreál kötelezővé tétele, hanem a foko-
zódó bürokrácia fojtotta meg az ötvenes évek közepén-végén.35

További szakmai fejlődésre nyújtott lehetőséget az 1953-ban kifejezetten
elitképző intézményként létrehozott Mesteriskola. Az iskola kétéves ciklusok-
ból épült fel, és alapelve szerint egy-egy ciklusban néhány éves tapasztalattal
rendelkező, kiemelkedően tehetséges építészek dolgozhattak együtt két éven
keresztül a kor elismert építészeivel, az ő műtermeikben. Emellett a hallgatók
előadásokon, szakmai vitákon vettek részt. A Mesteriskola első ciklusainak
résztvevői később valóban elismert építészek lettek: ők határozták meg a hat-
vanas– hetvenes évek építészetét.36

Egy hivatás gyakorlóinak közérzetét azonban – a képzés és a szakmai dis-
kurzus lehetőségei és keretei mellett – a gazdasági és társadalmi pozíció, presz-
tízs is befolyásolja. Közvetlenül a második világháború után az építészek hely-
zete nem volt könnyű. Bár az ország nagy része romokban hevert, tőke és
megrendelő híján alig voltak megbízások, ráadásul a kezdeti helyreállító mun-
kák inkább építőmesteri (kivitelezői), mintsem építészi (tervezői) szaktudást
igényeltek. Ebben a helyzetben sem a két világháború között kiterjedt klien-
túrával rendelkező, divatos építészek, sem az új rendszerhez közel álló szak-
emberek nem tudták korábbi életszínvonalukat fenntartani.37 Az ínséges körül-
mények között (különösen a társművészetekkel összehasonlítva) az 1948-tól
létrejövő tervezőintézetek alacsony szintű, de rendszeres jövedelmet biztosí-

tottak a korabeli építésztársadalom
többségének, és ezzel, illetve a már
említett műteremrendszerrel lehetősé-
get adtak az alkotómunkára is.38 Mivel
a berendezkedő kommunista rendszer
számára a művészet általában, de az épí-
tészet különösen a politikai kommuni-
káció eszköze volt39 – azaz a hatalom az
új épületekben lehetőséget látott ideo-
lógiája kifejezésére is –, komoly, nagy-
szabású feladatokkal bízta meg építé-
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35 Farkasdy (OHA) 99– 102.; Jánossy

(OHA) 90– 93. és 103– 106.; Gádoros

(1984) 17– 19.

36 Szendrői Jenő-interjú, in Osskó (2007)

23. Szendrői Jenő a kezdetektől fogva a

Mesteriskola egyik vezető építésze volt.

Vámossy (1998). 

37 Fischer (OHA). 

38 Perényi (1984) 16.

39 Szalai (1995) 11.
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szeit. Ekkor épült a Honvédelmi Minisztérium a Honvéd utcában, épültek az
új egyetemek, egyetemi épületek (Veszp rém, Miskolc, Budapest), az Inotai
Erőmű, de a Népstadion is.40 Ilyen nagyszámú és ilyen volumenű megbízások
a korábbi évtizedekben elképzelhetetlenek voltak, és könnyen belátható, hogy
jelentősen megnövelték az építészet és az építészek társadalmi rangját, meg-
becsültségét. A diktatúrában az állami elismerést – ha a társadalmi megbecsült-
séget nem is egyértelműen – jól mutatják a kitüntetések. A Magyar Népköz-
társaság Minisztertanácsa 1953-ban alapította meg az Ybl-díjat, speciálisan az
építészeti tevékenységet elismerésére. 1964-ig évente hat első és hat második
fokozatú díjat osztottak ki.41 1948 és 1956 között 18 alkalommal kapta meg
építész a kor egyik legrangosabb kulturális elismerését, a Kossuth-díjat is.
Az építészszakma presztízsét tovább növelte, hogy – a kor szokásaival ellen-
tétben – lehetőség nyílt rá, hogy az egyes tervek nem az építészeti irodák, válla-
latok, hanem az építészek neve alatt lássanak napvilágot.42 1951-ben a szocreál
ideológiának megfelelő reprezentatív helyszínen, a klasszicista Nemzeti Mú-
zeumban alakult meg a Magyar Építőművészek Szövetsége: ez is az állam el-
ismerését jelképezte, és azt jelezte, hogy az építészet művészet, és a nemzeti
kultúra egyik legfontosabb ága.43 Vitán felül áll, hogy ezek a körülmények kivé-
telezett anyagi helyzetet és komoly presztízst biztosítottak az építészek számára.

Láttuk eddig az ideológiai kontroll, a képzés és a társadalmi és gazdasági
helyzet alakulását. A kötelezően előírt stílus mellett (vagy egyes olvasatokban
annak kompenzálására44) az állam komoly anyagi (gazdasági), társadalmi le-
hetőségeket biztosított az építészek számára. Ez valamilyen mértékben nyil-
ván kompenzálta az előírt stílus okozta szakmai egyoldalúságot. Érdemes
azonban megvizsgálni, valóban olyan erősen áthatotta-e a politika a szakmai
hétköznapokat, ahogy azt a totalitárius elméletek feltételezik, vagy mégiscsak
volt az egyénnek lehetősége rá, hogy kitérjen az állami kontroll elől. A követ-
kezőkben tehát arra keresem a választ,
milyen erős volt és meddig terjedt az
építészek szakmai autonómiája a Ráko-
si-diktatúra éveiben. Ennek vizsgálatá-
ra jobbára csak a visszaemlékezésekhez
fordulhatunk, élvezve a megoldás min-
den előnyét – és vállalva hátrányait.
Éppen ezért mielőtt elemzésbe kezde-
nék, röviden körbejárom keletkezésük
körülményeit.
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40 Ezekről és más korabeli épületekről, to-

vábbi szakirodalmi hivatkozásokkal lásd

Bonta (2008); Prakfalvi (2006).

41 Az Ybl-díjról lásd Schéry (1995). 

42 Gádoros (1984) 18. Az ezzel ellentétes

helyi gyakorlatról lásd Virágh (OHA)

119– 121.

43 Gádoros (1984) 18.; Farkasdy (OHA)

323.; Já nossy (OHA) 144– 145. 

44 Gádoros (1984) 18.
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Az egyik forráscsoportot az 1956-os Intézet Oral History Archívuma szá-
mára készített építészinterjúk alkotják. A feldolgozott interjúk 1982 és 1988
között, tehát még a rendszerváltozás előtt születtek (az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság anyagi támogatásával). A másik forráscsoport: a Magyar Épí-
tőművészet 1984. 3. számában, felkérésre megírt rövid visszaemlékezések; a
Magyar Építőművészet 1988. 3. számában megjelent Jánossy György-interjú
(értelemszerűen szintén a rendszerváltás előttről), az Osskó Judit Unokáink is
látni fogják című kötetében megjelent építészinterjúk, illetve Molnár Péter a
korszakkal foglalkozó (életrajzi ihletettségű) tanulmányai.45

Közös a nagyon különböző terjedelmű szövegekben, hogy a korabeli szer-
kesztők, interjúkészítők a szocialista Magyarország egy-egy korszakának meg-
határozó építészeit igyekeztek megszólaltatni. A keletkezési körülmények kö-
zös vonása, hogy a visszaemlékezők, interjúalanyok szakmai környezetben (és
többé-kevésbé a szakmai környezet számára) mondták el emlékeiket.46

Nem feladatom most a Kádár-kornak a Rákosi-rendszerrel kapcsolatos at-
titűdjét rekonstruálni, de jól látszik, hogy mind a folyóiratban publikáló em-
lékezők, mind az interjúalanyok úgy érezték, meg kell védeniük az ötvenes
éveket az előítéletekkel szemben. Érvkészletük egyik fontos eleme volt, hogy
az igazán jó építészek a diktatúra légkörében is képesek voltak alkotásra, vagy-
is létezett szakmai autonómia.47

Ahogy láthattuk, a korszakot leíró
munkák szerint a Rákosi-diktatúra egyik
ismertetőjegye éppen az volt, hogy az
önálló, autonóm alkotás lehetőségeit
behatárolta. A művészeknek (ahová
ekkoriban az építészeket is sorolták)
előírták, milyen témákról, milyen for-
mában nyilvánuljanak meg. Az építé-
szetben a reformkor klasszicista forma-
világa vált előírássá, melynek betartatá-
sát több intézmény is feladatául kapta.
Hogyan lehetett ilyen légkörben még-
is hiteles értelmiségiként létezni? Van,
aki szerint sehogy, és éppen ezért ki is
vonult a magyar építészetből, illetve
csak kivitelezői feladatokat vállalt.48

A szocreál elől menedéket nyújtott a
szigorú ideológiai követelményeknek
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45 Osskó (2007). Az interjúk többsége szin-

tén a rendszerváltás előtt készült.

46 Osskó Judit műsorát az MTV-n nyu-

godtan idesorolhatjuk, és szakmai ala-

pon szerveződött az OHA és a Műszaki

Fejlesztési Bizottság interjúprojektje is.

A Magyar Építőművészet pedig a Magyar

Építőművészek Szövetségének folyóira-

ta volt.

47 Molnár Péter egyenesen azt írja, hogy a

kor művészettörténetét csak e „törvény-

szerű ellenállásoknak, autonómiának” a

történetén keresztül lehet megírni. Mol-

 nár (1996) 58– 60.

48 Fischer (OHA) 310. és Fischer (1984)

21.; Preisich (1984) 11.; Rácz (OHA)

138– 139.
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legkevésbé kitett, nagyrészt ipari épületeket tervező Iparterv. Még az ötvenes
évek legszigorúbb időszakában sem várták el, hogy az ipari létesítmények kül-
ső megjelenésében a klasszicizmus jellemző stílusjegyei meghatározó szerepet
kapjanak. Ennek legfontosabb oka az volt, hogy a forma (klasszicizmus) és a
tartalom (szocialista) közül az első még viszonylag jól definiálható volt, a szo-
cialista tartalom viszont (mivel az ideológusok illusztrációként nagyrészt szépi-
rodalomi példákat hoztak) tág teret hagyott az építészek számára. Különösen
az ipari építészetben, ahol a tartalom helyébe különösebb nehézség nélkül lép-
hetett a funkció, és minél hangsúlyosabb volt a funkció, annál inkább el lehe-
tett térni a formai követelményektől. Nem csoda, hogy az Iparterv a korban
mellőzött, a szocreál stílusban tervezni nem akaró építészek aziluma volt. Ta-
lán nem véletlen, hogy az iroda építészei orientálódtak leginkább a kor nyu-
gat-európai építészete felé, illetve hogy a magyar tervezőintézetek közül az
Iparterv tett szert nemzetközi hírnévre, és nyerte el 1961-ben (helyszíni nagy-
elemes vasbeton-előregyártás fejlesztéséért) a háború utáni magyar építészet
első nemzetközi díját, a Perret-díjat.49

Azok számára, akik nem tudtak, vagy nem akartak az Ipartervben dolgoz-
ni, menekvést jelentett a részben már említett igényes szakmai légkör. Nyu-
gati szellemi impulzusok híján a szakmai élet ugyan befelé fordult, de éppen
ez az „egymásnak tervezés” tette lehetővé egy szakmán belüli, a hivatalostól
eltérő mérce („etika”) kialakulását. Ez a mérce (a visszaemlékezések szerint)
világosan megkülönböztette a jó szakembereket és az állami, hivatali karrierre
vágyó építészeket. Ez a belső szakmai kánon és diskurzus, mely időn ként a
MÉSZ vitáin is hangot kapott, támaszt nyújtott és kiindulási alapot adott a
szocreált megkerülni igyekvő technikáknak, és pótolta a hivatalos elismerést.50

A klasszicizmus fogalmának kitágítása volt az egyik módja annak, hogy az
építész mind az állami igényeknek, mind a saját és a szakmai közeg belső mér-
céjének megfeleljen. A reformkori magyar klasszicizmus helyett főleg a hábo-
rú után Dániát megjárt építészek vet-
ték alapul az északi népek (főként a
svédek) húszas–harmincas évekbeli
klasszicizmusát. Leginkább Gunnar
Asplund funkcionalista építészete volt
példa, amely érthető módon jobban il-
leszkedett a kortárs követelményekhez,
mint a reformkori magyar, és nagyobb
teret is hagyott az építészek számára.51
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49 Szendrői Jenő-interjú, in Osskó (2007)

19–21., 23. Vámossy (1998); Far kasdy

(OHA) 165.

50 Molnár (2004) 58.; Jánossy (OHA) 136.;

Jánossy–Lente (1988) 19.; Farkasdy

(OHA) 211– 212.; Bor vendég (OHA) 52–

53.

51 Molnár (2004) 61.; Jánossy – Lente (1988)
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Az ilyen stílusban tervezett épületek
úgy feleltek meg a kormányzat elvárá-
sainak, hogy közben az építész szakmai
igényessége sem szenvedett csorbát.
(Ilyen volt például a Rimanóczy Gyula
és Kleineisel János által tervezett műe-
gyetemi R-épület.)

A szigorú követelmények megkerü-
lésének másik módja inkább tervezés-

technikai jellegű volt. Az Építészeti Ta nács, amelynek minden tervet be kel-
lett mutatni, jobbára csak a homlokzati rajzokat tekintette meg. Ennek kö-
szönhetően nőtt meg az építészeti grafika szerepe: egy-egy árnyékkal vagy a
perspektíva megtévesztő ábrázolásával meg lehetett erősíteni, fel lehetett na-
gyítani egy épület klasszicista jellegét. Hasonló irányba mutattak a tervek és a
részletrajzok közötti különbségek. A benyújtott terveken még hangsúlyos
„szo cialista realista” motívumok a terv engedélyezése után, a kivitelezés alap-
jául szolgáló részletrajzokban már eltűntek, vagy jóval kisebb szerepet kaptak.
E technikák alkalmazásával az építészek a komoly állami ellenőrző apparátus
éberségét kijátszva képesek voltak saját esztétikai-szakmai normáiknak meg-
felelni.52

Egy szakmának azonban nemcsak az állammal, hanem a társadalom más
érdekcsoportjaival szemben is képesnek kell lennie arra, hogy akaratát ke-
resztülvigye, normáit megjelenítse. Nap jaink építészeti diskurzusából is isme-
rős, hogy az építész-tervezőnek a megrendelő mellett a kivitelezővel szemben
is helyt kell állnia. A szakmának a megrendelővel (az állammal) szembeni hely-
zetét, az alkalmazott technikákat már érintettem. A korabeli beszámolók alap-
ján úgy tűnik, éppen a kitüntetett állami figyelem (valamint az épületek és raj-
tuk keresztül az építészet diktatúra számára kiemelkedő fontossága), illetve az
építőipar kézművesipari jellege hozta az ötvenes években olyan helyzetbe az
építészetet, hogy az ipari-technológiai és gazdasági szempontok alárendelőd-
tek az építész elképzelésének. Ennek szervezeti megtestesülését az Építészeti
Tanács és az Országos Építészeti Hivatal jelentette, amelyek amellett, hogy a
szocialista realizmus alkalmazása felett őrködtek, az építészi érdekeket és az
építészeti elveket képviselték a kivitelezőkkel szemben. A két hivatal ráadásul
nem az Építésügyi Minisztérium, hanem közvetlenül a Minisztertanács felü-
gyelete alá tartozott.53

Miért tűnik tehát a Rákosi-diktatúra Magyarország számára kevéssé öröm-
teli korszaka az építészek emlékezetében pozitívnak? Nyilván hozzájárult eh-
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tásáról és formanyelvének használatáról

lásd például Lampel (2003); a skandináv

klasszicizmusról Frampton (2002) 254–

267.

52 Az ellenállási technikákról Molnár (2004)

61.; Jánossy (OHA) 129–  130.

53 Perényi (1984) 16.; Gádoros (1984) 18.;

Major (2001) 252– 253.
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hez a kognitív disszonancia, azaz hogy a diktatúra felépítésében és működte-
tésében részt vevő építészek – erkölcsi integritásuk megtartása, megerősítése
érdekében – úgy érezték, a korszakot vonzó színekben kell lefesteniük. Egé-
szen biztosan szerepet játszott (és játszik máig) ez is a korszak megítélésében,
de esetünkben mégsem nyújt teljes magyarázatot. A Kádár-korszakban (ami-
kor ezek a visszaemlékezések születtek) dicsérni ugyan nem volt divat a Ráko-
si-rendszert, de a benne betöltött vezető funkciók korántsem jelentettek olyan
stigmát, amelyet szégyellni vagy magyarázni kellett volna, a korszak előnyei-
nek hangoztatása azonban már bizonyos mértékig deviáns magatartásnak szá-
mított. Másrészt a visszaemlékezők jó része, ha párttag volt is, nem töltött be
vezető pozíciót (kivételek persze vannak), „csak” sokat foglalkoztatott építész -
nek számított. Felmerülhet az is, hogy a megszólalók karrierje a Rákosi-kor-
ban érte el csúcspontját, ezért tekintenek nosztalgiával erre az időszakra, bár
ez is nehezen igazolható, hiszen többségük 1956 után is komoly épületekkel,
könyvekkel jelentkezett, egyetemi tanár volt, és díjakkal ismerték el a munká-
ját. Végezetül: nyilvánvaló, hogy az ötvenes években pályakezdő és lehetősé-
geket kapó generáció némi nosztalgiával tekint vissza erre az időszakra. 

Elismerve a fenti érvek erejét, úgy gondolom, együttesen sem magyaráz-
zák meg e generáció viszonyát az ötvenes évekhez. A bennük élő pozitív kép
sokkal inkább magyarázható az építészszakma professzionalizációjának alakulá-
sával. Az építészet jelentősége a háború előttihez képest – a diktatúrák termé-
szetének megfelelően – megnőtt. Az addig nagyrészt csupán funkciójuk és esz-
tétikumuk alapján megítélt épületek szimbolikus jelentést nyertek, az új hatal-
mat kellett reprezentálniuk. A kiemelt állami figyelem komoly hátrányokkal
és megkötésekkel járt, egyben azonban „megemelte” az építészet „társadalmi”
jelentőségét, és vita nélkül a művészetek közé sorolta a tevékenységet. Ezzel
együtt nőtt az építészet presztízse, javult az építészek anyagi helyzete, és –
ahogy láthattuk – még az építőiparral szembeni érdekérvényesítő képességük
is. A képzés intézményrendszere kidolgozottabb lett, és a képzésben résztve-
vők száma is megnőtt. Az is kiderült, hogy a kötelezően előírt stílus mellett a
szakmai autonómia bizonyos köreit sikerül megőrizni. Ezek a tényezők együtt
azt jelentik, hogy az ötvenes években az építészszakma professzionalizációja
összességében felgyorsult. Azok számára pedig, akik átélték, ez érthető módon
pozitív változást jelentett.

Egy korszak megítélése mindig csak összehasonlítás útján lehetséges, de
minősítését nemcsak az előző, hanem az azt követő idők is befolyásolják. A kö-
vetkezőkben ezért a tárgyalt mutatók Kádár-korszakbeli alakulását követem
nyomon. Ehhez eddigi forrásainkon kívül a korban lefolytatott építészeti vi-
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tákat hívom segítségül, arra figyelve, hogy a különböző témák kapcsán hogyan
látják az építészet, az építészek helyzetét a diskurzus résztvevői.54

Az 1954-es Hruscsov-beszéd után a szocialista realizmus követelménye és
ezzel együtt ellenőrző szervei is megszűntek Magyarországon: 1955-ben az Épí-
 tészeti Tanács, majd 1957-ben az Országos Építésügyi Hivatal is. Állami szin-
ten, kötelező igénnyel többé nem fogalmazódnak meg stílusbeli követelmé-
nyek. A probléma ekkor már nem az állami „béklyó”, hanem a nagyberuházá-
sok (már említett) leállítása volt. Ennek következtében több már elfogadott
terv nem valósult meg. Az országos állami felügyelet megszüntetése azonban
nemcsak a nagyobb tervezési szabadságot hozta magával, egyben azt jelentet-
te (miként ez néhány éven belül kiderült), hogy az állam számára az építészet
már nem az egyik legfontosabb kifejezési forma, nem ezen keresztül kívánja
ideológiáját és saját magát a társadalom számára megjeleníteni. Éppen az ön-
reprezentáció kevésbé offenzív volta lett a Kádár-rendszer konszolidációjának
egyik alapja. Azt, hogy ennek komoly hátrányai is vannak, az építészek ekkor
még nem érzékelték, sokkal inkább a szocreállal szembeni fellépéssel és az ön-

álló formaalkotással voltak elfoglalva.55

Vagyis azzal, hogy az állam közvetlenül
soha többé ne szólhasson bele művé-
szeti-esztétikai kérdésekbe.

Az építészek képzése is átalakult.
1955-ben az önálló Építőipari Műsza-
ki Egyetemet egyesítették a szolnoki
Közlekedési Műszaki Egyetemmel,
majd 1967-ben, egy újabb reform után
az építészoktatás a Budapesti Műszaki
Egyetem keretei között, külön karon
folyt tovább. A képzés keretei mellett a
tartalma is átalakult, az ötvenes évek-
beli tervezésorientáltságot a hatvanas
években felváltotta az ipar igényeit ki-
szolgáló építészmérnök-képzés. Ez és
az egyre növekvő keretszámok a képzés
színvonalának csökkenését hozták ma-
gukkal.56

A képzést korábban kiegészítő és
nagyon sikeres Mesteriskolát 1960-ban
megszüntették, az elitképzés vádját

130

54 Válogatás a vitákból: Major – Osskó (1981)

189– 480.

55 Farkasdy (OHA) 227.; Jánossy (OHA)

165.; Molnár (2004) 63.

56 A KSH az 1961– 62-es tanévtől publi-

kálja a nappali tagozatos hallgatói lét-

számokat karonkénti bontásban. Az ada-

tok tanúsága szerint a hetvenes évek kö-

zepéig a hallgatói létszám a Műszaki

Egyetem Építészmérnöki Karán több

mint 30 százalékkal nő, utána némileg

csökken, de még 1990– 91-ben is több

mint 20 százalékkal haladta meg a hat-

vanas évek eleji létszámot. Vö. a vonat-

kozó statisztikai évkönyvek, különösen

Statisztikai Évkönyv 1961. Budapest,

1962, KSH, 319.; Statisztikai Évkönyv

1975. Budapest, 1976, KSH, 398.; Sta-

tisz tikai Évkönyv 1990, Budapest, KSH,

1991, 269.; Németh (é. n.); Vámossy

(1998); Farkasdy (OHA) 325.
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hozva fel ellene. 1970-ben Fiatal Építészek Köre néven próbálták ugyan új-
raindítani, de szabad szelleme miatt 1976-ban ennek a képzési formának a
megszüntetése is felmerült. Erre végül nem került sor, állami elfogadására vi-
szont jellemző, hogy a Mes teriskola elnevezést a szervezők csak 1982-ben tud-
ták visszaállítani.57

Az ötvenes évek közepéig-végéig nagyon intenzív, termékeny tervezőiro-
dai lét és az ott folyó szakmai diskurzusra épülő belső szakmai értékrend a hat-
vanas évekre teljesen kiüresedett. A korábban valódi „mesterek” köré épült
műtermek ügymenete egyre bürokratikusabb lett, a tervezés a korábbi művé-
szi alkotómunka helyett „termeléssé” vált.58 Nem a tervek minősége, hanem
azok minél gyorsabb kivitelezése vált fontossá, azaz a mennyiségi szemlélet
vette át az uralmat.59 Ennek köszönhetően a szakma is „differenciálódik”, a
korábban intenzív szakmai eszmecsere elhal, az egyes műhelyek elszigetelőd-
nek, így az elkészült épületek szakmai kritikája – az önálló, belső szakmai ér-
tékrend megőrzésének egyik (ha nem legfőbb) eszköze – elmarad. 60

A szakmai környezet mellett romlott az építészet társadalmi-gazdasági po-
zíciója is.61 A korábban tárgyalt gyors anyagi konszolidáció eredményei az öt-
venes évek végére elenyésznek, a kiemelt pozíció eltűnik, az építészek anyagi
helyzete nem jobb a többi mérnök vagy művész anyagi helyzeténél, sőt a ter-
vezés bürokratizálódása és termelés-jellege miatt – a beszámolók szerint – az
építésznek jóval többet és gyorsabban kellett dolgoznia, mint korábban. Nem
meglepő tehát, hogy 1977-ben arra a kérdésre, mi az építészet legfőbb gond-
ja, a válaszok között az alacsony tervezési díj és a feladatokra kapott kevés idő
is megjelenik.62 Az építészet szerepé-
nek és helyének állami leértékelődését
jól mutatja, hogy amikor 1963-tól a
Kossuth-díjat már csak kulturális és
művészi tevékenységért adományozták,
a korábban sokszorosan díjazott építé-
szek kiestek a jelölhetők köréből (mivel
az építészet az új állami felfogás szerint
nem művészi és kulturális, hanem ipa-
ri tevékenység). Jelentőségük további
csökkenését jelképezi, hogy a csak az
építészek számára alapított Ybl-díjat már
nem a Minisztertanács, hanem mindig
az illetékes minisztérium adományoz-
za, és az aktuális miniszter adja át.63
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57 Janáky (OHA) 5.; Vámossy (1998). 

58 Szendrői Jenő-interjú, in Osskó (2007)

18– 19.

59 Major (1981) 383.; Finta (1981) 444.

60 Molnár (1996) 61– 62.; Jánossy – Lente

(1988) 18– 20. Vadász György válasza az

1977-es körkérdésre (Mi az építész sze-

repe, hogyan változott ez az utóbbi év-

tizedekben?). In Major – Osskó (1981)

457.; Farkasdy (OHA) 323– 324.

61 Janáky (1988) 3.

62 Mikolás Gábor és Vadász György vála-

sza. In Major – Osskó (1981) 468– 469.

63 Major (2001) 252.; Farkasdy (OHA).

D
IK

T
A

T
Ú

R
A
, P

R
O

FE
SS

Z
IO

N
A

L
IZ

Á
C

IÓ
É

S
E

M
L

É
K

E
Z

É
S

–
A

Z
É

PÍ
T

É
SZ

E
K

E
SE

T
E

A
K

Á
D

Á
R

-R
E

N
D

SZ
E

R
R

E
L

Egy lépés előre, kettő hátra

04_javmarkus.qxp:evkonyv2008  2/9/10  8:53 PM  Oldal 131



Ha a visszaemlékezésekben, interjúkban és a korabeli szakmai vitákban a
helyzet rosszabbodásának okát kutatjuk, minden esetben (ha sokszor kimon-
datlanul is) a szakmai autonómia csökkenése merül fel. A híres 1954-es Hru -
s csov-beszéd a szocialista realista építészetet nem ideológiai vagy esztétikai
okok miatt támadta, hanem azért követelte a felszámolását, mert az ilyen stí-
lusban épült épületek túlságosan költségesek voltak a szovjet gazdaság számára.
A fő kritikai szempont a gazdaságosság volt tehát. A gazdaságosság előtérbe
kerülésével azonban az épületek ideológiai funkciója szükségszerűen háttérbe
szorult, és ezzel együtt megváltozott az ipar és az építészet (építőművészet)
közötti kapcsolat is. Az ipar feladata korábban (elméletileg) az építész által
megálmodott, a szocialista államot reprezentáló terv megvalósítása volt, (leg-
később) 1956 után viszont az építőipar technológiai és gazdasági keretei, elő-
irányzatai lettek meghatározók. Az építészeknek kénytelen-kelletlen alkal-
mazkodniuk kellett, be kellett látnunk, hogy a minőségi helyett a mennyiségi
szempontok kerültek előtérbe. Ebben a különböző generációkhoz tartozó épí-
tészek egy véleményen voltak. Finta József szerint 1977-ben: „A mai magyar
építészet legnagyobb gondja az, hogy nem építészet – hanem építőipar.” A jó-
val korábbi generációhoz tartozó és mind a Rákosi-, mind a Kádár-rendszer-
ben ideológusi szerepkört betöltő építészettörténész, Major Máté 1975-ben
ezt így fogalmazta meg: „Láthattuk már, hogy az építészek alkotó lehetőségei
(ma még) mennyire korlátozottak, olykor tévútra kényszerítettek a mennyisé-
gi szükséglet és a nemzetgazdaság teherbírásának ellentmondásából származó
csonkított feltételek révén.”64

Az építészek az általuk elvárt „rendezői szerep” helyett „statisztaszerepre”
kényszerültek a „környezetépítés című
drámában”.65 Az építész kezét az építé-
si előírások és a kivitelező vállalat tech-
nikai felkészültsége egyaránt megkö-
tötték. A szakma közérzetét csak ron-
totta, hogy nem csupán lehetőségük
nem volt arra, hogy tudásukat, építé-
szeti szemléletüket a konkrét tervek-
ben megjelenítsék, hanem valódi társa-
dalmi és állami igény sem volt rá.66

A helyzetet aforisztikusan Tillai Ernő
fogalmazta meg (szintén 1977-ben):
„A terv ma termék, a tervezés terme-
lés.”67 Ebben a helyzetben az építésztől
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64 Major (1981) 383.; Finta József válasza

az 1977-es körkérdésre (Melyek a mai

magyar építészet legfőbb gondjai?). In

Major – Osskó (1981) 467.

65 Kerényi József válasza az 1977-es kör-

kérdésre (Mi az építész szerepe, hogyan

változott ez az utóbbi évtizedekben?). In

Major – Osskó (1981) 454.

66 Szalai (1995) 14.

67 Tillai Ernő válasza az 1977-es körkér-

désre (Milyen feltételekkel válhat alko-

tóműhellyé egy tervezőiroda?). In Ma-

jor – Osskó (1981) 459.
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nem alkotásokat és innovációt, hanem az előírásoknak megfelelő, az adott
technikai lehetőségekkel olcsón és gyorsan megvalósítható terveket vártak el.
Ezt a megrendelői mentalitást az építőipar részéről jól illusztrálja Balázs
György néhány mondata, aki 1968-tól több építőipari vállalat igazgatója volt:
„Így aztán előállt néhány remek épület a fővárosban, nagy harcokkal, mert ke-
gyetlen háborút folytattunk az építészekkel, ugyanis semmiféle hülyeséget
nem tűrtünk el, és lenyestük a sallangot a házakról. Szidtak bennünket, mint
a bokrot, no de hát aztán az épületek, azok jók lettek.”68 A hatvanas évek ele-
jétől induló panelprogram pedig (ez tette ki az állami lakásépítések zömét)
végképp szükségtelenné és jóformán lehetetlenné tette az építészeti kreativi-
tás érvényesülését a tervekben.69 Az ipari igényekhez alkalmazkodva a koráb-
ban kreatív műhelyként funkcionáló tervezőirodák is egyre jobban eltömege-
sednek és elszemélytelenedtek.

A külön egyetem „elvesztése”, a kép zés tömegesedése, a szinte második
képzési formaként működő műteremrendszer elsekélyesedése, a Mesterisko-
la elsorvasztása, a szakmai közélet kiüresedése, a korábbi kitüntető állami fi-
gyelem elvesztése, az építészek társadalmi-gazdasági helyzetének stagnációja,
relatív romlása és a korábbi szakmai autonómia gyors, látványos és hosszú távú
elvesztése az építészszakma deprofesszionalizációjához vezetett. A pro fesszio na -
lizációs szakirodalom azt a folyamatot nevezi így, amikor egy hivatás elveszíti
a korábban elért kiváltságokat és presztízst. Pontosan ez történt az építészekkel
a Kádár-rendszerben.

Nem igazán meglepő hát, hogy a Rákosi-diktatúrában aktív építészek szá-
mára az az időszak – minden ismert hátránya és negatívuma ellenére – a Ká-
dár-rendszerből visszatekintve „aranykornak” tűnik. Különösen azért nem,
mert ezt a nemzedéket kétszeres frusztráció érte. Az első akkor, amikor a dik-
tatórikus állam segítségével megvalósított, nyugat-európai mércével is modern
építészetüket ugyanaz az állam a szocreál nevében elvetette, és őket is erre
kényszerítette, másodszor pedig akkor, amikor a szocreál felszámolása után
egy teljesen új logikájú, az ipart, a ter-
melékenységet és az alacsony árat (a
költséghatékonyságot) mindenek fölé
helyező erőtérben találják magukat,
amelyhez képest a professzionalizációt
mégiscsak erősítő szocreál időszaka
csak jobb lehetett.70

Eddig azt láthattuk, hogyan véleke-
dik az ötvenes években már komoly
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68 Balázs (OHA) 128.

69 „A lakásgyártás az egy teljesen más do-

log. Az olyan, mint az autógyártás.” Uo.

130.

70 Farkasdy (OHA) 322.; Jánossy (OHA)

115.; Preisich (OHA) 69– 70.; Preisich

(1984) 11.; Perényi (1984) 16.; Molnár

(1996) 62– 63.; uő (2004) 63.
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épületeket felmutató generáció a Rákosi-korszakról, hogyan helyezi azt el a
háború utáni Magyarország építészetének történetében. Mint minden nem-
zedéki perspektíva, jellegénél fogva ez is korlátos, nem árt tehát összevetni egy
másik nemzedék korszakértékelésével. A már többször hivatkozott 1977-es
körkérdés erre is lehetőséget ad. A válaszokból nagyon szépen kirajzolódik,
hogy az a generáció, amelyik az ötvenes években járt egyetemre (tehát ismer-
te a korszakot), de az önálló tervezést a hatvanas évektől kezdte meg (Jurcsik
Károly, Finta József, Makovecz Imre, Vadász György), az ötvenes években és
a szocialista realizmusban semmi pozitívat, semmi hősiest nem látott. Szá-
mukra ez az időszak egy „elveszett korosztályt jelent – építészeket, akikből
»mesterek« lehettek volna, de csak jó szakemberek lettek” (Finta) vagy „Torz
korszak torz szüleményét! – mementót: hazudni a művészetben, tudomány-
ban sem szabad” (Jurcsik), illetve annak tanulságát, hogy „vigyázzunk szüle-
tett ösztönösségünkre, képességeinkre és igazságérzetünkre – minden időben”
(Vadász). A legmegsemmisítőbb talán Makovecz Imre: „Egy hősi póznak lá-
tom a mai 60 évesektől. Amúgy átlátszóbb hazugság volt, mint a »tömeges«
gyári termék.”71

A némileg hosszú idézetek arra szolgáltak, hogy lássuk: minden történelmi
korszaknak többféle percepciója lehetséges, és a történésznek ezek mindegyi-
kével dolgoznia kell, hiszen csak úgy tud rekonstruálni (mindig töredékesen)
egy korszakot. Ha esetünkben az 1945 utáni építészet történetét elmesélő ge-
nerációs narratívákat összevetjük, két dolgot láthatunk. A jelen (a Kádár-rend-
szer) az építészet egészét tekintve mindkét generáció szemszögéből kudarc,
a különbség csak abban van, hogy az ötvenes években alkotók a negatív for-
dulatot 1956 utánra teszik, míg az ifjabbak 1949-től kezdődően látják tévúton
a magyar építészetet. Az ötvenes évek professzionalizációját átélők tehát az
össznemzeti negatív narratíva ellenére (vagy éppen ennek hatására) emlékeztek
annak (nyilvánvalóan részleges, és – mint láttuk – csak egy bizonyos csopor-
tot érintő) pozitívumaira is, az eggyel későbbi generáció (amely egyetemista-
ként élte át ezt a korszakot) már a társadalom többségét alkotó kirekesztettek

élményvilága alapján ítélte meg ezt az
időt.

A nem túl építészetbarát helyzetben
ráadásul még a hivatalos kádári építé-
szetelmélet sem segítette az építészetet,
sőt inkább a megújulás kerékkötője
volt. A lényegében 1945-től (a szocreál
megszakításával) kanonizált építészeti
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71 Jurcsik Károly, Finta József, Makovecz

Imre, Vadász György válaszai az 1977-

es körkérdésre (Mit jelent a mai közép-

nemzedéknek a szocialista építészet első

korszaka? Hogyan befolyásolta építésze-

tünk alakulását?). In Major – Osskó (1981)

463– 466. 
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stílus, a „klasszikus modern” a hatvanas évek közepére kifulladt, és a további
szakmai fejlődés gátjává vált. A klasszikus modern felülvizsgálata általános
nemzetközi tendencia volt. Az ötvenes éveket aktívan megélő nemzedék szá-
mára ebben a helyzetben a szocreál felértékelődött, éppen annak a történeti
hagyomány jelentőségét kiemelő vonása miatt. A fiatalabb (ekkor már közép-
korú) nemzedék érthető módon nem ezt az utat választotta, hanem vagy a né-
pi építészet formáihoz nyúlt vissza különböző mértékben (Csete György,
Makovecz Imre), vagy a kortárs nemzetközi áramlatokat próbálta Ma gyar -
országra adaptálni (Reimholz Péter, Lázár Antal, Kaszás Károly). Céljuk kö-
zös volt: olyan építészetet létrehozni, amely így vagy úgy alkalmazkodik a re-
gionális sajátosságokhoz, sajátosan „hazai ízű” lesz. A kádári építészetelmélet
azonban (élén Major Mátéval) dogmatikusan ragaszkodott a klasszikus mo-
dern építészet elveihez, és kevés megértést mutatott az újító kezdeményezé-
sek iránt.72

Az építészszakma Kádár-korszakbeli deprofesszionalizációja első látásra
könnyen egy szakma belügyének tűnhet, ami az építészeken kívül nem sokak
figyelmére tarthat számot. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a hatva-
nas évektől indult meg Ma gyar országon a panelprogram, amelynek következ-
ményeként körülbelül 2,1 millióan élnek máig panellakótelepeken ország-
szerte, Budapest lakosságának pedig nagyjából egyharmada. Az, hogy az épí-
tészek e lakások, lakótelepek tervezésekor milyen szakmai környezetben dol-
goztak, milyen építészeti elvek mentén,
és mennyiben érvényesültek pusztán az
ipari-gazdaságossági szempontok, máig
meghatározza a magyar társadalom je-
lentős részének életminőségét. Innen
tekintve pedig egyáltalán nem érdekte-
len, hogyan alakult ki a mai helyzet.
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