
rázásának első jeleit. Tudjuk, hogy az első ismert épület, 
amit ő tervezett, a7. Állatkert volt, az első közismert épület, 
és többen mondogatták neki, hogy ettől akar ő egy .sajáto
san magyar stílust, egy állatkertel, elefántokkal meg maj
mokkal? És azt felelte ennek a finn barátjának -  én annak 
idején egy finn követtől hallottam ezt hogy a Paradi
csomban is együtt éltünk, Hátha egyszer majd megint 
eljön.., Köszönöm a figyelmüket.

Francois Burkhardt, 
a DOMUS főszerkesztője

Nagy öröm látnom, hogy milyen fejlődésen ment keresztül 
az organikus építészet, mint mozgalom. Nekem, mint Bu
dapest építészeiét valamennyire ismerő külföldinek nagy 
meglepetést okozott a kiállítás, és hogy egyszerre csak 
milyen nagy tisztelettel méltatták az organikus építészetei. 
És öröm látni azt is, hogy a kezdelek óta milyen hosszú 
utat tett meg, milyen intenzíven fejlődött és milyen színvo
nalra emelkedett ez az építészet.

Ma esti mondandóm egy külső megfigyeléssel áll 
összefüggésben. Kérem, ezi vegyék figyelembe. Megpró
bálnám az Önök mozgalmát, a magyar organikus építésze
tet egy nagyobb összefüggésben, némileg kritikusan meg
közelíteni, És azoknak a pontoknak, melyeket tárgyalni 
fogok, talán nincs közvetlenül közük az építészethez, ám 
közük van ahhoz az általános fejlődéshez, melynek része 
az építészet is, És arról a kortudatról szeretnék beszélni, 
amely a manapság m odern utáni-nak  nevezett kultúrából 
ered.

Ernst Bloch német filozófus a 40-es években azt mondta, 
amikor az utópiákról beszélt, hogy a történelemnek vagy az 
utópiáknak megvan a maguk menetrendje. Ha itt most őt 
idézem, annak az az oka, hogy én is úgy hiszem: bizonyos 
dolgok csak egy történelmi kontextuson belül játszódhat
nak le. És ezt a kontextust az jellemzi, hogy folyamatosan 
változik. Ez az első, amit szeretnék világossá tenni: a törté
nelem folyamatos, állandó fejlődésben van. Ez azt jelenti, 
hogy egyúttal folyamatos átalakulásban is. És vannak ma

olyan tendenciák, a történelmet, az emberi cselekvést ille
tően is, melyek célja, hogy fogva tartsák a történelmet. 
És a történelem fej lődése folyamán gyakran jelentkeznek 
olyan tendenciák -  ezekről mint konzervatív j obboldali 
tendenciákról szeretnék beszélni -  amelyek valóban meg
kísérlik a történelmet egy ponton, egy adott helyzetben 
rögzíteni. Ilyesmit éltünk át az utóbbi években a regk> 
nalizmussal kapcsolatban, és a másik dolog, amire sze
retnék rávilágítani, azaz, hogy a regionalizmus, ami körül 
korábban már megszűntek a viták a nyugati világban, egy 
új helyzet révén ismét előtérbe került -  és ez a helyzet, 
ha röviden akarom megnevezni, a modernség kritikája.

Egyike azoknak, akik a modernséget a leghevesebben 
kritizálták, Jean Francois Lyotard francia filozófus, aki A 
posztm odern  feltételek  (La conditíon postmoderne) című 
könyvével a posztmodern fogalmát útjára indílotta. 
Lyotard azt írta ebben a könyvében, és egyébként is így 
lehet röviden összefoglalni a véleményét: „A nagyobb 
szabadság, nagyobb jólét és a több ismeret nem vezettek 
el ahhoz a boldogsághoz, amelyet megígért nekünk a fel
világosodás.”

Azt hiszem, nem kell hosszasabban magyarázni, hogy 
azok a válságok, amelyeken a 60-as évektől keresztülmen
tünk, bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a modernek kép
telenek úrrá lenni a problémákon. De hozzátehetjük, hogy 
azok az eszközök sem álltak rendelkezésükre, melyekkel 
ezek a krízisek legyőzhetek lettek volna. És az értelem 
elleni lázadás, ahogy ezt már Lyotard nevezte, számos 
területen lezajlott, Mindazok a felvilágosodástól átvett 
értékek, melyeket a modernek tiszteletben akartak tartatni 
velünk, többé-kevésbé elavultak. A valláshoz, az állam
hoz, a családhoz, az ember saját fejlődéséhez fűződő kap
csolat -  mindez megváltozott. És ez az, amit Lyotard a 
haladó felvilágosodás végének nevez. És azt az új idősza
kot, amely ez után következett, különböző értékek hatá
rozták meg.

Az első dolog, ami kirajzolódott, hogy már nincsenek 
abszolút értékek. Nem egyetlen igazság létezik, hanem 
több. És nem csak egyetértés létezik, hanem létezik a véle
mények egymásmellettisége is; és amit a modernek tiltot
tak vagy' nem ismertek el, isméi érvényre jutott; és az egyik 
ilyen újra felbukkant érték éppen a regionalizmus. És azt 
hiszem, hogy a magyar organikus építészet is nagyon szo
ros kapcsolátban áll ezzel a regionalizmus körüli vitával.

Ha mosta regionalizmusról beszélünk, természetesen 
külön kell választanunk annak két fajtáját. Létezik az a 
fajtája, melyei az Amerikában élő francia szociológus Paul 
Rikoem korlátozó  regionalizmusnak nevezett, és létezik 
a fe lszab ad ítá s  regionalizmusa is. Egy olyan regionaliz
mus, mely kora gondolataival áll kapcsolatban. És hogyha 
az előbb azt mondtam, hogy a történelem nem állhal meg 
és ha azt mondom, hogy a regionalizmusnak saját korához 
kell kötődnie, akkor a történelemnek ez az előrehaladása 
érvényes természetesen a regionalizmusra is.

Kenneth Frampton, akit mint építészeitörténészt bizo
nyára ismernek, a következőképp próbálta meg a kritikai 
regionalizmus gondolatait összefoglalni miközben ő is a 
szociológus Paul Rikoem-re hivatkozik: „Rikoem azt 
mondja, hogy a kultúrák kereszteződése csak úgy jöhet
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létre, ha szilárdan meggyökeresedett kultúrák és egye
temes civilizációs impulzusok kölcsönösen megterméke
nyítik egymást. Azt mondja továbbá, hogy minden azon 
múlik, hogy hogyan, milyen módon, ill. hogy egyáltalán 
sikerül-e a regionális kultúráknak a regionális tradíciókat 
megtartani és ugyanakkor a kívülről érkező civilizációs 
hatásokat befogadni és feldolgozni.” Egy felszabadító 
regionalizmus tehát meg tudja valósítani ezt a dualitást, 
össze tudja kapcsolni ezt a két ismertetőjegyet.

A harmadik kérdés, amiről beszélni szeretnék, a ma
gyarországi organikus építészet és a természet kapcsolata. 
Néhány mondattal szeretnék röviden kél dologra rávilágí
tani. Nemcsak arról v an szó, ahogy ezt ma Németország
ban látják, hogy a természetei meg kellene gyógyítani; 
nem egy beteggel van dolgunk, akit ápolnunk kell. Egy 
egészen más viszonyról van szó. amelyet Németországban 
még a romantika alakított ki, egy más érzésről, mellyel 
magához a természethez kell viszonyulnunk. Tehát a ter
mészet és a természetes fogalmát nem szabad a félelem 
szemszögéből néznünk: szemléletünknek mindazon dol
gok összességén kell alapulnia, amelyek a természethez 
kapcsolódnak. És kétségkívül ide tartoznak az emberek 
közötti viszonyok, kapcsolatok is. Összességében arról 
van szó, hogy egy olyan minőséget hozzunk létre, olyan 
körülményeket teremtsünk, melyek között az emberek 
jobban élhetnek. És ebben biztos, hogy az építészetnek 
fontos szerepe van. Mégpedig -  és itt igazat keli adnom 
Portoghesinek, amikor azt mondja, hogy -  tágabb teret 
kell kapjon az építészet minősége. Egy olyan mikrokoz
moszról van szó, mind építészeti, mind táji szempontból, 
amely harmóniában áll az ember életével. És azt hiszem, 
hogy nem volt ez másként például F. L. Wrightnál sem, 
akitől azt is megtanulhatjuk, hogy pl. a préri-házak, me
lyek az organikus építészet ismertetőjegyeit hordozzák, 
csak azért nevezhetők préri-házaknak, mert Illinois üdén 
zöldellő rétjeivel vagy az amerikai természettel állnak kap
csolatban. Tehát az építészettel foglalkozó elképzelések 
nem lehetnek puszta agyszülemények, csak a fejünkben 
létező ötletek: léteznie kell egy összeköttetésnek, egy 
kapcsolatnak a természet realitásával.

Ezt az összeköttetést, kapcsolatot illetően most egy 
újabb aspektusról szeretnék beszélni, melyről úgy vélem, 
hogy fontos, ha egyfajta építészet mellett döntöttünk.

A modern-utániaknak a modemek ellen vívott harcá
ban az egyik legfontosabb csata az, amelyet az abszolút 
ellen vívnak. Az avantgardok által besorolt abszolútum 
ellen, amit csak kevesen értenek meg, csak kevesek szá
mára létezik. És most az organikus építészetnek is az a 
feladata, hogy olyan értékekei közvetítsen, amelyek sokak 
számára érthetőek és elfogadhatók.

Gianni Vattimo olasz filozófus ebben az összefüggés
ben egy gyenge g on dolatró l beszél. „Ennek a gyenge gon
dolatnak az a célja, hogy konszenzust teremtsen az ízlés 
és a szociális struktúrák között, más szóval aközött, amit 
az építész közvetíteni akar, ill. amit elvárnak tőle.” Vattimo 
tehál azt mondja, hogy egy olyan köztes gyűjtőmedencét 
kell megteremteni, melyben az egyes szociális rétegek 
újra egymásra találhatnak, és nem egy elit réteg van felül. 
És ebben az értelemben beszélünk köztes kultúrákról.

Azt hiszem, hogy az organikus építészet és az itt látható 
munkák jó része ehhez a köztes kultúrához tartoznak. És 
azi gondolom, hogy ez teljes egészében szándékosan van 
így. Vegyük tehát pl. a folklórt, ahogy azt Kós Károlynál 
is láthattuk. Ilogy ezt hogyan fogadjuk be, hogyan dol
gozzuk fel -  nemcsak azért, hogy egy hely identitását meg
teremtsük -  mert hiszen identitást csak akkor közvetíthe
tünk, ha megértünk valamit, magunkévá tudjuk tenni. Ná
lunk -  és ez talán egy olyan további probléma, ami itt 
nem áll annyira az előtérben, mint nálunk -  ezt a köztes 
kultúrát a tömegkommunikációs eszközök terjesztik, szo
rosan kapcsolódva a tömegfogyasztás világához. Olyan 
tendenciákat élünk át mostanában, amelyek megkísérlik 
pl. a színház, a design, az irodalom, de ugyanígy a festé
szet területén is, hogy ebből a köztes gyűjtőmedencéből 
merítsenek; egy olyan esztétikát teremtsenek, amelyebből 
nő ki; s hogy az egyes témákat a lehető legmagasabb esz
tétikai színvonalon dolgozzák fel. És azt hiszem, ez egy 
olyan célkitűzés, melyet az Önökhöz hasonló építészek
nek is követniük kellene.

Egy további probléma, mellyel Önök talán még nem 
szembesüllek úgy, mint mi Nyugaton, az iparosodás és a 
standard, a design kérdése. Az építőiparral kapcsolatban 
bizonyára megtörtént ez a szembesülés, de az ipari forma- 
tervezésnél talán még nem olyan mértékben, mint nálunk. 
Míg a 20-as, 30-as években azért fejlesztették ki a normá
kat, hogy elérjenek egy olyan színvonalat, amely nagyon 
sok ember számára jó, addig ma már tudjuk, hogy ezt a 
célkitűzést egyáltalán nem érték el. Amit a design megpró
bált, és itt jutok el a globalizáció témájához, az egy nemzet
közi standard létrehozása-de azért, hogy saját maguknak 
hódítsák meg a piacokat. És az egyik legnagyobb problé
ma, amivel Európa kulturális értelemben vett megalapozá
sánál számolnunk kell, hogy hogyan tudunk gazdasági 
téren a nagyhatalom Amerikával és Japánnal szemben fel
lépni, és mennyiben remélhetjük, hogy ez sikerülhet. Ezek 
a jelenségek Németországban a kézművességet és az ab
ban korábban elért művészi színvonalat tökéletesen meg
semmisítették. De ha úgy fejlődik az ember, ahogyan azt 
a gazdaság diktálja, akkor az nemcsak a kultúrák hagyo
mányainak szétrombolását jelenti, hanem egy ilyen fejlő
dés szétrombolja az individualitást is és a magatartásfor
mákat is. Itt is mindent normák fognak szabályozni. Az 
egyik leghíresebb formatervező, az amerikai Charles 
Eames, Nehru indiai államelnök megbízására készített egy 
tanulmányt, melyben megpróbálta felmérni, hogy az 
iparosításnak ez a hagyományokat figyelmen kívül hagyó 
bevezetése milyen romboló Indiai hagyományokat vizs
gálva egyes objektumok, így az ősi vizeskorsó példáján 
próbálta meg bemutatni, hogy hogyan harcolhatunk az 
iparosítás bevezetése során azért, hogy megakadályozzuk 
a hagyományok elpusztulását. Tanulmányai eredménye
ként létrehoztak egy intézetet az iparosítás irányítására -  
ami természetesen semmit sem oldott meg. Tehát: különö
sen a design területén ma még hevesebb harc folyik a 
regionalizmus bevezetéséért, mint az építészetben. Mivel 
a fejlett országokban már egyszerűen nincsenek meg azok 
a regionális struktúrák, amelyek a termékek bevezetését 
lehetővé tennék, hiszen minden piac a globalizáció hatása
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alatt áll, az egyes alkotórészeket már nem lehet külön 
kezelni.

Ez vezet át a következő ponthoz, mégpedig, hogy az 
etnológia története arra tanít bennünket, hogy a globalizá
lódás tendenciái egyre inkább szétrombolták a kisebb cso
portokat. mégpedig a törzsektől kezdve a különböző szo
ciális rétegekig. Hogy az emberek természetesen nagyon 
vágynak az etnológiai eredetű tárgyakra, ezt mutatják a 
néprajzi múzeumok, melyek rendkívül látogatottak. Az 
egyes régiók sajátos ismertetőjegyeit magukon hordozó 
rituális vagy egyfajta mágiát kisugárzó tárgyaknak az eltű
nése - mindezek olyan dolgok, amelyek iránt nagyon nagy 
az érdeklődés, amelyeket még keresnek, de már nem kap
hatóak.

Ez egy további veszteség, és ezzel kapcsolatban azt 
szeretném mondani, hogy a magyarországi organikus épí
tészetben én egy igen nagy gazdagodást találtam. Ha eh
hez a ponthoz kapcsolódóan tovább akarunk menni, ak
kor valószínűleg a francia szociológus, Edgár Morin útját 
kell követnünk. Morin egy olyan globalizáció elleni harc
ról beszél, amelyet egy etn ika i design  révén lehet megvív
ni. Szerinte ez egy olyan design, mely földrajzilag elhatá
rolt, mely funkciójában egy közösségre irányul, és amelyet 
ennek a közösségnek az identitása számára gondoltak 
ki. És egy ilyen design természetesen csak az etnológiai 
hagyományokból jöhet létre. Az kell legyen a célkitűzé
sünk, hogy a környezet elszegényítése ellenében sokkal 
differenciáltabb jelek sorát vezessük be újra. És én azt 
hiszem, hogy ez egy olyan tendencia, amely még csak 
most kezdődik, mert a következő években sokkal 
nagyobb lesz az érdeklődés az ún, köztes  vagy keveredett 
kultúrák iránt, mint manapság. Elég. ha arra gondolunk, 
hogy mennyi vándorlás történt pl. a balkáni háboaik kap
csán is, hogy megértsük: valamennyiünk kultúráját — külö
nösen a miénket. Nyugaton egyre erősebben alakítják a 
más kultúrákból hozzánk érkezettek. És most nem sem
misíthetjük meg a saját kultúrájuk jegyei iránti igényüket; 
képesnek kell lennünk arra, hogy adjunk valamit, és nem 
állhatunk itt a globalizáció semleges téziseivel és termékei- 
vel. Nem nyújthatjuk azokat a steril, semleges termékeket, 
amelyekkel a design területén ma rendelkezünk. És biztos 
vagyok abban is, hogy ez egyúttal egy olyan folyamat, 
amely csak a modernek leváltása után válik lehetővé.

Végezetül: az általam felvetett kérdésekkel kapcso
latban bizonyára Önök is találnak egy sor olyan érvet, 
melyek az organikus építészetet támogatják. Ám ami a 
regionalizmus történetére érvényes, az érvényes az orga
nikus mozgalomra is: amit hordoznia kell. az egy olyan 
tartalom, amely értelmet ad a tájékozódásnak, segíti azt.

És bennem Magyarország organikus építészetével 
kapcsolatban ma az a kérdés fogalmazódik meg, hogy 
milyen mértékben lesz meg még az ereje ennek az építé
szetnek -  ha az oppozíció szerepéből egyszer mondjuk 
majoritásba kerül hogy hordozza azokat a tartalmakat, 
amelyeket hordoznia kell. Hiszen egy értelmes jelenlét 
mind az építészet, mind a design számára csak a többi 
területtel -  politikával, környezetvédelemmel, szociális 
kérdésekkel, stb, -  való együttműködésen keresztül való
sulhat meg.

Sok évvel ezelőtt egyszer beszélgettem Makovecz Im
rével. Azt akartam, hogy vállaljon el Olaszországban egy 
vásárral kapcsolatosan egy megbízást. És Imre azt mondta: 
ismered A szabad ság  filo zó fiá já -l  Rudolf Steinertől? Re 
kellett vallanom, hogy nem nagyon ismertem. Erre azt 
mondta: tanulmányozd, és aztán majd beszélgetünk újra. 
És ebben A szabad ság  f i lo z ó fiá já b a n  volt valami, ami 
nagyon nagy hatással volt rám. Mégpedig az, ahogy Ru
dolf Steiner az individuumot egyedülállónak tekinti, nem 
pedig olyasminek, ami megsokszorozható. Tehát az egyén 
fejlődését állítja mint legfontosabbat az előtérbe. És ez 
engem természetesen elvezetett ahhoz a kérdéshez: ha 
egy problémát demokratikus irányban akaaink megolda
ni. hogyan érhető el az, hogy mindenkinek szabadon fej
lődhessen a személyisége, és hogyan érhető el az, hogy 
ebben a kommunikációban minden építész, valóban be
töltse azt az értelmező szerepet, amelyet be kel! töltenie.

Amiről úgy hiszem, hogy megakadályozandó, aminek 
szükséges a megakadályozása: hogy az építészet, éppúgy, 
minta design, kizárólag stíluskérdéssé váljon. Még hogyha 
el is ismerem, hogy a stílusnak fontos szerepe lehet a 
környezel reagálásában.

És azt hiszem, hogy a magyarországi organikus építé
szet fejlődését a leginkább az fogja elősegíteni, ha kialakít 
egy új, potenciális programot, amely nemcsak a fantáziára 
épít, hanem számol azzal az erővel is, melyre a célok meg
valósításához szükség van.

Ehhez az úthoz kívánok az organikus építészeknek 
jó munkát. És köszönöm a figyelmüket.

K ádas K atalin  fo rd ítá sa

Paolo Portoghesi, építész, 
a római La Sapienza Egyetem professzora

Kissé meg vagyok illetődve. Ma reggel Makovecz mester
nek ajándékoztam egyik könyvemet, amelynek címe: 
N alura e  Architettura. Ebben az öt évvel ezelőtt megjelent 
kötetemben kísérletet tettem annak a megjövendölésére, 
milyen is lehet a küszöbön álló évezredhez méltó építé
szet, mely évezred -  vagy ha úgy tetszik évszázad -  nagy 
felelősséget ró a gyakorló építészekre. Az építészet min
den. a föld burkának átformálására szolgáló eszközök leg
fontosabbika, amellyel egy nagy, közös mű létrejöttéhez 
járulunk hozzá, akár a korallok vagy megannyi másféle 
állat. De míg a korallzátonyok harmonikusan, arányos lép
tékben növekednek, és ezáltal nem borítják fel Földünk 
egyensúlyviszonyait, az utóbbi kétszáz év építészetét 
valóságos fosztogatás eszközévé tettük.

A városi civilizáció, ami ebben a korszakban a vidéke
ken eluralkodott, óriási és pazarló gépezetté alakította át 
magát a várost. A város energiát fogyaszt, mindenrendű 
erőforrást felemészt, és ha egykoron még némi energiát 
meg is termelt, ma már egyáltalán nem. Az energiatermelő 
helyek a városon kívülre kerültek, a metropoliszok elké
pesztő egoizmusuk korszakában tenyésznek. Az építészet 
pedig ehhez az önzéshez ódát zengedez. De ez a költői

24


