
ARCHÉK, az őskezdetek szubsztanciája, a tér pedig az 
ARCHANGELOS, az időről való híradást hordozók lényisé- 
ge. Az idő születése belső szemlélet, a téri külső a meg
született időben való visszatükröződés eredménye. Ennek 
ismerete nélkül mind az idő, mind a tér halott fogalom, 
amelyből élő építészet, élő kultúra nem születhet.

Az, hogy mindezek hogyan manifesztálódnak a termé
szetben és magában az emberi lényben - további részletes 
vizsgálódás tárgya. Mindezek után azonban világossá vál
hat, hogy az organikus építészet esetében nem egyszerűen a 
jelenségutánzás (mimesis) vagy utánérzés az építész tenni
valója, hanem a jelenségek teremtési, keletkezési formáinak 
ismétlése, mely azonban ezek mélyebb ismerete nélkül nem 
lehetséges.

A fentiekből persze számos további probléma keletke
zik, de ennek alapján ezeken már könnyebb eligazodni. 
Ilyen probléma a forrás, a szellemi forrás kérdése, amely 
Magyarországon kettős: az antropozófia által orientált szel
lemtudomány, és a népi építészet, a népművészet, a nép
szellem kutatása. Miután a népi kultúra Ősi, eredetileg 
"organikus" kultúrák üzeneteit hordozza, ennek megisme
rése és törvényszerűségeinek alkalmazása természetes mó
don rokonítja az így épült épületeket az organikus építészet 
más forrásokból táplálkozó épületeivel. E rokonságot és a 
benne rejlő üzenetet felismerni kötelesség, így ez a kérdés 
tovább bonyolódik: itt nyílik a magyar organikus építészetet 
kívülről szemlélők számára a legnagyobb lehetőség a teljes 
tévedésre: akik csak formai-stiláris alapon közelítik meg a 
problémát, mindkettőt "érdekesnek", "egyéninek" és "sajá
tosnak" fogják tartani, de ugyanakkor nem fognak tudni 
különbséget tenni a kétféle forrásból származó építészet kö
zött, adekvát törekvésként, és - adott helyzetben - nem polá
ris ellentétként fogják érzékelni, ahogy az már nemegyszer 
megtörtént. Különbségtételre való képesség híján pedig az 
értékelés feltétlenül szubjektív, ebből eredően téves lesz.

Sok egyéb kérdés is felmerülhet az organikus építészet 
kapcsán. Ilyen például a továbbfejlődés, a hatások begyűrű
zése, a lépték- és feladatfuggőség, az anyaghasználat, az 
ökológiával való kapcsolat, és más kérdések. Megemlítem 
még, hogy Paolo Soleri neve elő sem fordul az említett 
cikkben, és sok más olyan jelenkori építészé (Bruce Goff, 
Herb Green) sem, akik az ilyen áttekintésekből nem hiá
nyozhatnának, s ebből a szempontból G. Cordier táblázata 
1968-ból, vagy az ennek nyomán keletkezett későbbi ameri
kai kísérletek sokkal világosabbak és áttekinthetőbbek.Itt 
volna az ideje, hogy egy hasonlót alkossunk hazai és kül
földi elődeink és reménybeli utódaink feltérképezésével, 
mert e tekintetben hitelesebbek vagyunk a teoretikusoknál.

Az organikus építészet továbbfejlődése egy organikus 
szemléletű kultúra születési esélyeitől függ, ami azonban 
nem feltétlenül a közeli jövő problémája. Valószínűleg sok 
évszázad elszánt és hallgatag küzdelmeiről van szó, amely
nek mi - közülünk a legnagyobbak is - csak szerény kezde
tei, és félig öntudatos vagy öntudatlan szolgái vagyunk.

Eltűnődöm, végigolvasva ezt az írást, vajon mi értelme 
volt annak, hogy ebbe belevágtam, kínlódtam, belső titkai
mat kifecsegtem, kitéve magamat dühödt ellenségeskedés
nek, és a meg nem értettség keserveinek. Biztos, hogy ezt a 
kérdést, az organikus építészet kérdését nem lehet egyetlen, 
mégoly hosszú cikkben is egyszer és mindenkorra megolda
ni, hiszen akkor nem lenne organikus, nem lenne élő, tehát 
szaporodni, növekedni és változni képes. Talán az lehet az 
értelme, hogy felvetettem néhány gondolatot, amelyeket ér
demes meggondolni - s a meggondolt gondolatok talán más
képp fognak hatni a világban, mint az ŐSPATKÁNY.

A Lünen-i Seho 11-nővérek-Gimnázium alaprajza -  1958.

HANS SCHAROUN
1893-1972

Scharoun 3912. és 1914. között a berlini műszaki főis
kolán tanult. Ott ismerte meg Paul Kruchen tanársegédet, 
aki építészirodájában Scharounnak is munkát adott. Kru
chen kezdeményezésére került 1915-től 1918-ig a Kelet-Po- 
roszország újjáépítésén dolgozó építőalakulathoz. Ezt köve
tően lett Insterburg építészeti hivatalának vezetője, végül 
1919. és 1925. között átvette Kruchen ottani irodájának ve
zetését is. Ebben az időben számos pályázati tervet ké
szített, köztük a berlini FriedrichstraBe magasházát (1922.).

Scharoun tagja volt a Bruno Taut által életrehívott 
Gláseme Ketté (Üveglánc) csoportnak. 1925-től 32-ig a 
Breslau-i (Wroclaw) Állami Akadémián tanított, 1926-ban 
táj a lett a Ring nevű építészcsoportnak. Stuttgartban egy 
családi házat tervezett a WeiGenhofsiedlung területén. 
Berlinben a Siemensstadt lakónegyed telepítési tervét készí
tette el, és 1929-30-ban lakóházak egész sorát építette fel 
ugyanott. (További tervezők; Hugó Haring, Walter Gropius, 
Forbáth Alfréd és Ottó Bartning.) 1932-ben nyitotta meg 
saját berlini irodáját. Legjelentősebb munkái ebből az 
időből: Schminke-ház) Löbau, Mattem-ház (Bomim), 
Baensch-ház (Berlin-Spandau) és Moll-ház (Berlin).

A háború után Berlinben az építési- és lakásügyekkel 
foglalkozó bizottság vezetője lett, s egy építészcsoport élén 
ő készítette el a város újjáépítési tervét. Ugyanebben az év
ben vette át a berlini Műegyetemen a Városépítészeti Tan
széket, melyet 1958-ig vezetett.

Régi eszméjét, hogy egy iskola épületét korcsoportok 
szerint kell tagolni, a Lünen-i gimnáziumnál(1956-62.) 
tudta megvalósítani. Ezzel párhuzamosan készült el legje
lentősebb műveinek egyike, a berlini Filharmónia épülete 
(1956-63.) Teraszos megoldással, a zenekar körül lendülete
sen emelkedő nézőtéri szintekkel érte el, hogy a terem 
nagyszerű akusztikai tulajdonságai minden ponton érvénye
süljenek. A 70-es években készült el a brazíliai német kö
vetség (1970.), a Wolfsburg-i színház (1965-73.), és a társa, 
E. Wisniewsky által befejezett berlini Állami Könyvtár 
(1964-78.).

(1FMA Newsletter; 1993/8 alapján)
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Scharoun tevékenységére legerőteljesebb hatással a- 
Gláseme Keíte tagjai, később Hugó Háring elméletei, Erich 
Mendelssohn építészete és Rudolf Steiner munkássága vol
tak. E befolyások érzékeltetésére néhány idézet:

Kedves barátaim az alkotásban!
Ez a javaslatom: építésre szinte semmi lehetőség, és ha 

valahol mégis építeni tudunk; csak a megélhetés kedvéért 
tesszük. Vagy talán van valamelyike töknek olyan szerencsé
je, hogy egy szép feladatot kivitelezhet?.,.

Legyünk hát tudatosan "imaginárius építészek"! Azt 
gondoljuk, hogy csak a teljes átalakulás vezethet minket az 
alkotáshoz. A polgár, a kolléga urakat beleértve joggal szi
matolja bennünk a forradalmat. Minden fogalmat, minden 
eddigi kiindulási alapot feloldani, felbontani! Bumm! És mi: 
csíra az új humuszban.

A személyiség eltűnése felemelkedés a magasságba - 
az építészet újra itt van, a mester névtelen...

A javaslatom értelme a létező egység megerősítése. 
Tehát: mindegyikünk rajzolja le, vagy írja le egy kéznél lévő 
pauszpapírra rövid időn belül - nem kötelességből, hanem 
hajlama szerint - azokat az eszméit, amelyeket közölni akar 
a többiekkel. Mindegyikünknek küldjön el egy fénymásola
tot. így jön létre a gondolatcsere, kérdés, válasz, kritika.

Szín- és üveg-üdvözlettel,
Berlin, 1919. december 19.

Bruno Taut

Barátaim!
Adolf Behne-vel együtt mindenki egyetértett!
Hermann Finsterlin írt egy szép levelet, amelyben azon 

meditál, amit én feloldódásnak fogalmaztam meg, és a maga 
részéről - ha jó l  értem - az individuálist erősebben kiemeli. 
Szívesebben volna mágus, mint médium. Örül együttműkö
désünk tényének, de a személyes szabadságot nem szeretné 
kikapcsolni. Én magam sem állok ettől távol, és inkább egy 
hatalmas tűzre gondolok, amely szétszórja a különféle lán
gokat és szikrákat. Mágusok csak akkor lehetünk, ha az ős
erő médiumai vagyunk...

Barátaim, munkára fel!
A levelezők névsora: C. Krayl (Anfang), Fául Gösch 

(Tancred), Hans Scharoun (Hannes)r Walter Gropius 
(Mass), Jakobus Göttel (Stellarius), Hans Hansen (Anti- 

schmitz), Wenzel Hablik (WH), Max Taut, Wilhelm Brück- 
mann (Berxbach 7), Hermann Finsterlin (Prometheus),

Wassily Luckhardt (Zacken), Hans Luckhardt (Angkor), 
Bruno Taut (Glas).

Bruno Taut

Az omamens kérdése. Az én saját jeleim nyelve, 
hieroglifának lenni. Ebből az építés alapgondolata. A stílus 
nem formakeresés (van de Velde), hanem világnézet, vallás 
révén keletkezik. Ma ez a kozmosz. A legérthetőbb je l  a 
csillag. A számok: 3-5-7-12. Ellentétük: 2-4. A 12-ben 
mindkettő egyesül. A 13 a leggazdagabb: 1 vezet (Krisztus). 
A 12 szétszakításának kínja...

Bruno Taut

(...) hogy hogyan kell a mi korunk építészeti gondolko
dásában igazi előrelépésnek bekövetkeznie, és hogy ez csak 
azáltal történhet meg, hogy a szellemi fe lé  való közeledés, 
ami a görögtől a gótikus építőművészen gondolatokig mind 
erőteljesebbé vált, fokozatosan átalakul a szellemmel való 
egyesüléssé; azaz hogy a ház, amely a szellemmel való 
együttélés színhelye kell hogy legyen, megjelenítse a belső 
közösséget a forma és a szellem között.

(1921.)
_______________________________________Rudolf Steiner

Az első világháború után új fellendülés következett be. 
Felmerült az új valóság, a közösség új alakja iránti kérdés 
olyan korban, amely még az expresszionizmus igézetében 
állt, de már túl is nyúlt azon. Mindegyikünk megpróbálta a 
saját világképét a többiekkel megosztani ... Az individuális 
képzelőerő sokszínűségén múlt, hogy a megvalósulás az 
érzéki-dinamikus, vagy a kristálytiszta szellemi álláspont 
talaján bontakozott-e, ki... Ebből indult az új téma, az orga
nikus építészet, melynek alapjait Hugó Háring gondolati 
tevékenysége rakta le.

Az "alakmegformálás'1 (Gestaltsetzung) helyett az "a- 
lakra rátalálás"-ról (Gestaltfindung) van szó. (Lásd Pietilá 
nyilatkozatát, Országépítő, 1993/4 - a szerk.)

(1964-es visszatekintés részlete)
Hans Scharoun

Az építőművészet, mint minden élő, nem magáért való 
dolog, azaz nem találja meg önmagában a saját beteljesülé
sét. Mint szükséges rész, a világ egészéhez tartozik, a kultú
ra egészéhez: testi kifejeződése egy lénynek, aki egyszerre 
jelenik meg kultúrában, vallásban, politikában. A testi azon
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V illa a  stuttgarti W cissenhof-telcpcn (1927.) Schmínke-ház, Löbau (1932.)

bán a jelenségvilágban a szellemi hordozója. A testi meg
marad akkor is, ha a teremtés szelleme megváltozik. Az 
építőművészet az összekötő kapocs a testi és a szellemi kö
zött. Megteremti a testet, megalkotja a képet, ami a szellem
ben /ormótlanul keletkezett. Az építőművészet a szellem 
szolgálóleánya.

Hans Hansen

Az alkotó formálásunk alapjául szolgáló formaeleme
ket már nem a geometria, hanem a szerves képződmények 
világából vesszük, mert arra a belátásra jutottunk, hogy az 
alkotó, felépítő, formaadó élet útja csak ugyanaz lehet, mint 
amelyen a természet halad.

(1925.)
_______________________________________ Hugó Háring

Küzdőtársaim!
Gyakran küzdenünk kell kicsinységekért, a nagy dol

gok maguktól adódnak a szárnyaló szivűeknek. Minden az 
emberben kezdődik el. Minden az emberen múlik. A szimbó
lumokat az ember teszi elevenné. Kozmosz! gyönyörű szó! 
Ha nem tudna a fogalom - tartalom megvalósulni, szégyell
nénk magunkat a szó előtt.

Mi, a mi alkotásunk több. A mi munkánk forró vérünk 
mámoros álma, ami megsokszorozódik az együtt élő emberi
ség millióinak vérfeszültségében. A mi vérünk a mi korunk 
vére, a kor megnyilatkozási lehetősége.

Hans Scharoun

A Genezis szavainak értelme, hogy az Isten a maga 
képére teremtette az embert, csak arra vonatkozhat, hogy az 
emberi lény arra van kiszemelve, hogy hasonlóképpen 
teremtést vigyen végbe, ami a LOGOSZ, az alkotó szellem 
művének hasonmása.
_______________________________________ Hugó Háring

Ebben a pillanatban, amelyet most átélünk, ebben a 
pillanatban, amelyben tervszerűen, a tudásra támaszkodva 
kell tovább cselekednünk, nincs más út, mint a természet 
értelmében, azt megértve, tervszerűen cselekedni, a termé
szet értelmében a dolgokat úgy rendezni, hogy individuali
tásunk kibontakozzék, és ez a kibontakozás az élet Egészét 
szolgálja.

(1925.)
Hugó Háring

A felületszerűség abból a kívánságból következik, hogy 
a betonanyagnak a technikai lehetőségeből kiindulva saját 
jellegzetességet adjunk, szemben a faépítészet fachwerk- 
szerkezetével, a téglaépítészet szögletes formáival. Még tisz
tább lehetne a célszerű forma fejlődése a színház esetében, 
ahol a fesztávok a tudatos térhasználat szerves következ
ményei.

Itt éppúgy, mint minden más terv esetében, úgy gondo
lom, hgy minden egyes vonal, felület, forma levezethető a 
belső lényeg szükségszerűségéből anékül, hogy bármilyen 
teóriát alkalmaznánk.

(1923. Adolf Behne-nek irt levél részlete)
Hans Scharoun

A szerves építészetnek természetesen semmi köze a te
remtett világban található szervezetek utánzásához. A döntő 
követelmény, amit az ember a szervesség álláspontjáról 
felállít, az az, hogy a dolgok alakját többé nem kívülről kell 
meghatározni, hanem a tárgy lényszerűségében kell azt 
megtalálni.

(1951.)
Hugó Háring

(Az idézeteket németből fordította: Gerle János)
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