
Miklóssy Endre

MAGYAR ÉPÍTÉSZET

A sz erz ő  „Túl a  tornyon, m elyet p orbu l rakott a  sz é l” 
cím m el a  sz á z a d  m agyar g on dolkodóival fog la lkozó  

tanulm ánykötetet készít e lő  k iad ásra . E lkészült részei 
(H am vas B éláról, K arácsony Sándorról, S zabó Lajosról, 

V árkonyi N ándorról, K erényi K árolyról) 1997 óta  
fo ly am atosan  jelen n ek  meg, többn yire a  M agyar 

Szem lében . A köv etkező fe jez e t Fii lep  Lajossal 
fog la lkoz ik . Az a lá b b i írás a  kötet bev ezető  fejez etén ek  

a z  építészettel fog la lkozó  része, am ely jó l illik a  
kon feren cia  tém ájához.

A rendkívüliség, ami legalább annyi negatívumot tartalmaz, 
mint pozitívumot, úgy látható, ha összehasonlítjuk mondjuk 
a finn építészettel. Finnországnak nem volt semmilyen 
említésreméltó építészeti hagyománya, leszámítva néhány 
jelentéktelen svéd bagolyvárat. A nép nagyon szegény volt. 
A századelőn mégis óriásfenyőként nőtt ki a tundrából egy 
saját karakterrel rendelkező építészet, hamarosan világhírűvé 
is vált, az elén először Saarinennel és társaiaval, később a 
nagy Alvar Aaltovaí, Ez az építészet a tisztaságból és az anyag
szerűségből indult ki, történelemre nem hivatkozott, hiszen 
nem is volt neki mire. A modem építészetnek az egyik legfon
tosabb hivatkozási alapjává vált, és -  ami vizsgálódásunk 
szempontjából a legfontosabb -  egységes, nemzedékeken 
át követett iskolát teremtett,

A magyarországi építészet ellenben komoly történel
mi hagyományokkal rendelkezik. Gyakorlatilag az euró
painak nevezett gondolkodási és stíluskorszakoknak egy
féle provinciális megnyilvánulási formája, de ezen belül 
gyakran figyelemreméltó saját invencióval. A szász váro
sok impozáns főterei, a csütörtökhelyi Zápolya-kápolna, 
a „magyar Sainte Chapelle”, Európa legkeletibb katedrá- 
lisa, a brassói Fekete Templom, a ferencesrendi hálőbolto- 
zatos templomépítő iskola ( Kolozsvár, Nyírbátor, Szeged), 
a parasztbarokk, vagy a magyar Versaillesnek nevezett 
fertődi Esterházy kastély mutatják ezt.

A romantika mindezt szívesen titulálta a népi géniusz 
alkotásainak, ámde Fülep Lajos ezt az előítéletét darabokra 
zúzta, tisztában lévén két alapvető dologgal, egyrészt a 
romantikus önkényben megbúvó veszedelemmel, más
részt pedig a  valóságos önmeghatározás szükségessé
gével.

„Isten szívéhez minden kor egyformán közel áll” -  
idézhetnénk itt Jákob Rurckhardtot. Ami esetünkben azt 
jelenti: nem baj, ha szegény, de legyen hiteles -  és hadd 
utaljak itt a finnekre, Ezért azután Fülep a magyar szelle
met olyasféle kicsi művekben keresi, mint például az eg- 
regyi árpádkori templom.

De egyáltalán, mit értsünk azon, hogy magyar szel
lem az építőművészetben ?

1849-ben Budavár ellenséges parancsnoka vandál 
értelmetlenséggel szétlőtte a pesti Dunasor ékességét, a

Redoute klasszicista épületét, amire az egész művelt or
szág büszke volt. De amikor Feszi Frigyes 1859-64 között 
újjáépítette, olyan házat csinált, aminek alapjaiban kellett 
kifejeznie a zsarnokság elleni tiltakozást, vagyis ragaszko
dásunkat önnön lényegünkhöz. A Redoute tulajdonkép
pen egy színházként is használható nagy bálterem volt. 
Mivel mindkét funkció számára kedvezőtlen a közvetlen 
megvilágítás, a nagyterem az épület belsejébe került. 
Szükség volt viszont egy tágas foyer-re, aminek természe
tes szellőzése és világítása van. Ez került a Dunasorra néző 
homlokzat mögé, ablaksorral, ami egy dór oszloprendű 
hatalmas középrizalitot kapott, főképp ez határozta, meg 
a ház klasszicista karakterét.

Az újjáépítésnél az alapot és a megmaradt főfalakat 
adottságnak kellett tekinteni. Feszi zsenialitása abban állt, 
hogy markáns sarokrizalitokat épített, óriási méretűvé nö
velte az ablaksort a középrizalit helyén, és oszlopsor he
lyett gótikus vékonyságú pillérbordákat alkalmazott. Ez 
az „üvegarchitektúra” a maga korában úgyszólván példát
lan, csak a londoni Crystal Palace hasonlítható hozzá, és 
ez talán nem is véletlen, mivel Európa elnyomott népei 
számára ekkoriban Anglia volt a szabadság szimbóluma. 
Az ablaksor a romanikára emlékeztető félköríves lezáró
dást kap, sajátságos kontrasztban az ablak „gótikus” mére
teivel. Egy, akkor keletiesnek tártolt pártázat zárja le az 
egészet. De ami a legjobb: az óriás ablakok a foyert rányi
tották a világ egyik legszebb városi panorámájára, a budai 
hegyekre. Ez a homlokzat egy szűk belvárosi utcában ér
telmetlen lenne, itt azonban a fővárosok „főutcájának”, a 
Dunasornak az ékességévé válhatott. Később, az eklekti
kus stílusban újjáépült danaparti szállodasor alkalmazko
dott is ehhez, városépítési hangsúlyként kezelte.

Ez a Vigadónak nevezett épület példa nélküli a maga 
korában. Az akkor elterjedt schellingi esztétika szerint az 
épület megfagyott zene, így nevezték ezt a házat kristaUi- 
sche T schardasch-nak a kortársak, és több vonatkozásban 
előlegezi az egész következő másfél évszázad építészetét, 
(szecesszió, purizmus, regionális építészet) De egyszeri 
teljesítmény maradt, folytatás nélkül. Hogy az a Feszi, aki 
a kortársi ítélet szerint is valamiféle világcsodát alkotott 
itt, miért nem kapott többé érdemi megbízást, azt nehéz 
megérteni. Ami történt, arról Jókai a következő ironikus, 
ám hiteles jellemrajzot adja:

UA főváros épületeiben az ó- és új világ minden archi- 
tecturai mintáját fel lehet találni: egy múzeumot görög 
stylben, egy nagy operaházat francia modorban, egy bál
épületet byzanci ízlés szerint, egy hyppodromota pekingi 
palota mintájára, egy nemzeti pantheont a római mauzó
leum utárnzásával, egy alagutat egyiptomi portaiéval, egy 
országházat gothikus modorban, egy polytechnikumot 
ó-német tűzfalakkal, palotákat egymás mellett sorban, a 
világ minden nemzetének és korszakának Ízlése szerint
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kúpos és hegyes, emeletes és. eltűnő fedelekkel, veres 
külsővel és rokokó faragványokkal, erkélyekkel és donjo- 
nokkal, vasépületet üvegtetőkkel, s mindenek felett temp
lomokat a legnagyobb választékosság szerint, egy góth- 
szerű münsztert, egy kupolás bazilikát, egy moszkvai 
csúcskupolákkal ragyogó szerb templomot, s kiváltképp 
egy „opus rusticum” modorban formált városháztornyot,”

(Itt ugyan a Vigadó is megkapta a magáét, ám Jókai 
téved, midőn „byzanci ízlésűnek" titulálja. Egyedülvalósá- 
ga miatt ugyanis nem volt hová besorolnia, és kétségkívül 
csak egy abban a stíluskavalkádban, amivel a költő érez
teti azt a belső szétesettséget, aminek el kell vezetnie a 
külső széteséshez is. A Jövő század regényének Magyar- 
országát csak a csodák sorozata képes megmenteni.)

A kollektív tudat megzavaroáásának az építészeti tü
körképét látjuk itt. Amit a Vigadó kezdett volna el, azért 
maradt folytatás nélkül, mert hiányzott a/ önmegvalósítás 
szándéka a magyar társadalomból, a fátyol borult és az 
asztal terült, ahogyan Ady Endre mondja majd {K étféle velszi 
bárclok). A kiegyezésnek az a hamis konstrukciója, amit 
Bibó István elemzett, lehetetlenné tette a tisztánlátást egy 
olyan közszellem számára, ami túlzottan hajlamos volt 
mindig is arra, hogy a dolgokat egyoldalúan a politika 
szemszögén át szemlélje. És mivel tisztánlátás nélkül ön
meghatározás sincsen, az applikáció hamis gazdagsága lép 
a helyére. (Mert hiszen pénz, az igencsak kellett ahhoz, 
hogy megépüljön a Jókai megörökítette perzsavásár, és ezt 
a pénzt a kor elő is teremtette.)

Az itt a sajátságos, hogy, Fülep Lajos felismerésével, 
még a mesterségbeli tudás is hiányzik az egészből. „A kor
szak tudott palotákat gyártani, mivel mintái voltak rá, de 
nem tudott bérházakat építeni, mivel ezt magának kellett 
volna kitalálniaX...) Arról, hogy minden épület célszerű 
és rendeltetésszerű megoldása a stílus alapfeltétele, sejtelme
sem volt, ( .. .)  Nem is gondolt arra, hogy az építésznek 
más hivatása is lehet, mint a tanult, ízléses utánzás.” A 
valóságos, tehát értékhordozó építszet .regüláló hatalom 
az egyéni önkény fölött" -  így fejti meg a fogyatékosságok 
egybeesésének a titkát, és határozza meg azt a feladatot, 
ami nemzeti építészetünk előtt állott (M agyar építészet).

Ez a feladat Lechner Ödönre várt. A kihívást ő maga 
fogalmazta úgy, hogy a kortársi ítélet szerint magyar stílusú 
épület azért nem volna lehetséges, mivel eddig nem volt 
ilyen. (Az argumentum rendkívül tisztán mutatja az élő szel
lem túláradását.) Lechner cáfolata egyszerű, arra hivatkozik, 
hogy valam ikor mindennek kezdődnie kellett. Mivelhogy 
viszont ezenképpen építészeti hagyományra nem hivat
kozhat, a díszítőművészethez folyamodik. De hogy ezi tehes
se. fel kellett adnia az európai architektonika hagyományait, 
és a tervezés alapjaként a tiszta funkcióhoz térnie. Ennyiben 
teljesen korszerű, sőt sokmindent előlegez az európai 
építészet következő fejlődési korszakából. Fülep itt azt tartja 
sajátságosnak, hogy Lechner a stílusból indult ki -  lévén a 
népi képzőművészet .síkművészet, az ő esztétikájának az 
alapja ezért a síkok komponálása. Bármi különös is tehát, 
a dekoratív Lechner itt az építészeti lényegben a szélsősé
gesen puritán Adolf Loos-szal találkozik. A másik fontos 
sajátossága az, hogy a szecessziótól eltérően a stílust tisztán, 
keveredés nélkül alkalmazza. (Ösztönösen felismerve a ma

gyar népi díszítőművészetnek a szecesszióstól alapjaiban 
eltérő karakterét.) A dekoráció értelmezési kísérlete azután 
elvezeti Lechnert az épület egészen sajátságos, sok szem
pontból az organikus építészetet előlegező felfogásáig -  
hogy ugyanis a ház „híd” a Physzisz és a Logosz között. A 
Földtani Intézet, és még inkább a pozsonyi Kék Templom 
muattják ezt kiválóan,

Az a társadalmi közeg azonban, amiben dolgoznia kel
lett, belső tartás nélkül való volt, ezért alakult a pályája jövel 
kevésbé szerencsésen, mint nagy katalán pályatársáé és 
szellemi rokonáé, Antonio Gaudié. Antihistorikus-dekoratív 
koncepciójával és formateremtő fantáziájával megelőzte és 
felül is múlta a bécsi szecessziót. De elég volt annyi a közízlést 
mináfunk akkor is uraló tál pnyal óknak, hogy az Iparművé
szeti Múzeum épülete nem tetszett a konzervatív ízlésű 
Ferencjózsef császárnak és királynak. A Postatakarékpénz
tár elkészülte után komoly megbízást Lechner nem is kapott 
(legyünk igazságosak, nem  a király intézkedett erről), és a 
tanítványok is elfordultak tőle, a többet ígérő potenciális 
megbízói igényekhez. Különösképpen furcsává teszi a 
dolgot, hogy ekkortájt, a századelőn, még a vízcsapból is a 
nem zeti építészet folyt...

Ámde elfordultak tőle a „szegények" is, vagyis a falusi 
építészetre támaszkodó új stílus, Kós Károly és iskolája. In 
egy nem is egyszerűen nemzeti, hanem regionális stílus 
jelentkezik -  de a régió, vagyis Erdély, rendkívül sajátságos. 
Egy' olyan, Keletre szakadL Európa ez, amely már elég távol 
van a centrumtól allhoz, hogy provincia létére is sajátos 
szuverén módon kezelje a tradíciót. „A gótika itt, Erdélyben 
sokkal egyszerűbb, mint Nyugaton, közvetlenül származik 
át a románból. Nem jutott el a támívig, csak az egyszerűbb 
támpillérig. Mi mindig szegények voltunk" -  mondja Kós 
Károly. (Kós Károly emlékkönyv) Ez a „szegénység" azonban 
egyúttal stílushatározó erő is. Itt találkozik a modern euró
pai törekvésekkel és támaszkodik is rájuk: Morrist és az Árts 
and Crafts mozgalmat, valamint az új finn építészetet kell 
kiemelnünk csatlakozási pontjai között. Ez az iskola Bartókra 
hivatkozik, nem teljesen oktalanul, és megkíséreli felvállni 
a népi stílus Petőfi állal kitűzött teljes programját, a benne 
lévő demokratizmussal együtt. A gond itt az, hogy' a magyar 
népi építészetnek nincsenek olyan kontinuus ősi hagyomá
nyai, mint a népzenének. Viszont, ahogyan mondtuk, egy
féle „átértelmezett Európa” van itt jelen -  és ez az értelme
zés mégiscsak hordoz valamit a sajátságos ázsiai világlátásból.

Persze maga Ázsia is többarcú, a pompa kedvelést és az 
egyszerűségei is magába foglalja. Az erdélyi „szegénység" 
azonban inkább az utóbbit jelenti, a dekorációt ezért rusz
tikus anyagkezelés váltja fel (ez egyébiránt az európai pél
daképeire is jellemző). „A modern embernek nem kell a 
párkány és lizéna, nem kellenek a régi dimenziók és arányok, 
módosulniuk kell a régi alaprajzoknak és beosztásoknak, 
több levegő és világosság keir -  hangzik Kós Károly prog
ramja. Az a sajátságos és lenyűgöző ebben a stílusban, hogy 
az európai történelmi stílusok jegyei helyett -  mint pl. a rene
szánsz axisokra tagoló szerkesztési módja, amik ide a sze
génység és a provinciális szemlélet miatt csak fogyatékosán 
jutottak e l - a  tömegek egyrmásba hatását alkalmazza fő kom- 
pozíciós eszköznek, és ebben jóval fantáziadúsabb, mint a 
derékszögnél leragadó funkcionalista iskolák. Segítséget
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nyújt ebben az erdélyi építészet vertikalizmusa is. Ez nagy
részt valószínűleg funkcionális igény, lévén a hegyes vidéken 
a nagy esők és havak miatt nélkülözhetetlen, részint azonban 
egy lelkében „síkföldi’1 nép vonzódása a vertikális „jel”, a 
Mircea Eliade-i értelemben vett „axis mundi” iránt.

(A kalotaszegi templomok jellegzetes formájának, a 
felkiáltójel-szerű, óriási süvegű templomtornyoknak úgy 
látszik, az ulmi Münster, helyesebben általában a dana
völgyi német gótika az esztétikai előképe, és nem a szom
szédságban fekvő szász városok templomai. A délnémet 
felfogás a sisakot áttöri, hogy mintegy „légiesítve” vezesse 
az ég felé, Itt azonban m aga a  torony  változik „sisakká”, 
és hosszan elvékonyodva olvad bele a levegőégbe.)

Erdély tehát egy sajátságos Európa-szintézis kísérlete. 
Hogy a legfontosabb elemét, a templomot emeljük ki, 
Kós Károly összefoglalásában, a fő jellemzői: a csúcsíves 
magas torony, a félköríves ablak, az alacsony épület-ma- 
gas tető kompozíciós ellentéte, a kazettás mennyezet, a 
különálló harangtorony. „Egy erdélyi falusi templomban 
ott van egész Európa.” És tegyük ehhez hozzá a nép világ
látásának az “ázsiai” jellegzetességeit -  megérthető, hogy 
ez a sajátságos szintézis miért kelti fel minden hozzáértő 
ember érdeklődését. (Anthony Gall, ausztrál építész azért 
költözött Magyarországra, hogy ezt az életművet tanulmá
nyozza; lásd pl.: Magyar Építőművészet I., II.) De hogy a 
belőle táplálkozó építészet miképpen enyészett el. ahhoz 
további magyarázatra nyilvánvalóan szükség van.

Az, ami eddig csak lappangva volt jelen a nemzeti stílus 
kialakítási kísérleteiben, itt teljes lényegében megmutatkozik. 
A politika.

A nemzeti stílus fogalma, mint láthattuk, a romantikához 
elég szorosan kapcsolódik, és a romantikának van egy belső 
ellentmondása a kultúrahordozó közösség tagjaival kapcso
latban. A vesztes világháború és a történelmi Magyarország 
szétesése nyomán egy sajátságos politikai társadalmi helyzet 
alakult ki, alkatilag antidemokratikus, és így a Petőfi nyomai
ban járó magyar népi programmal mit sem tudott kezdeni. 
Szekfü Gyula híres hasonlatában ezt a rendszert neobarokk
nak nevezte, De Kós Károly éppen ugyanígy. „Anakronizmus 
a magyarországi félhivatalos művészi vallás, amely a modem 
magyar építőművészet fundamentumának a Mária Terézia- 
barokkot propagálja.” (K os K ároly em lékkönyv)

Anakronizmus vagy sem, ő győzött és övé len a hata
lom és a dicsőség. Nem lehet egyszerre elnyomni, megvetni 
a parasztokat és ugyanakkor a kultúrájukra hagyatkozni. A 
rendszernek folytatható hagyománya valóban nem volt 
egyéb, mint Mária Terézia és a történelmileg teljességgel 
idejétmúlt Pragmatica Sanctio.

A neobarokkal bizonyos mértékben szembe tudott 
szállni a nemzetközi kapcsolataira támaszkodó „magyar 
Bauhaus”, a CIAM-csoport. A Kos-vonaltól átállt építészek, 
mint Kozma Lajos, sokszor kölcsönöztek figyelemreméltó 
cou leu r loca le-1 ennek az internacionális stílusirányzatnak 
is. Az átállásnak egyébiránt nem feltétlenül kellett radiká
lisnak lennie, mert közös alapjellemzője mindkét irányzat
nak a purizxnus. Egészében véve azonban ez az esztétikai 
felfogás nem tartozik az új stílus itt tárgyalt kérdésköréhez,

Az organikus építészet viszont igen. Maga a fogalom 
Frank Lloyd Wrighttól származik, és a préri nagy építésze a

harmincas években a modernizmus tudatas antitézisekép- 
pen fejtette ki elméletét. Az organikus szó őnála a m echa
nikus ellentétét jelenti, és éppen e2t jelenti a mi építésze
tünkben is, amit a forradalom leverését követő kádári kon
szolidáció időszakában egyfajta, végtelenségig primitivizált 
funkcionalizmus határozott meg. A stílus megújítása termé
szetesen megint társadalompolitikai kérdéssé válik, ami a 
kommunizmus totálitáriánus viszonyai között rendőrségi 
üggyé egyszerűsödik. De Makovecz Imre erre lett méretez
ve, így az iskola számára nemcsak tanító és formaadó lett, 
hanem faltörő kos is.

Makovecz a maga szellemi alapjait Rudolf Steinerből és 
az ő Goetheanumából építette fel. De van itt az egyetemes 
építészetnek magának is egy megoldandó alapproblémája. 
Fülep Lajos ezt a következőképpen fogalmazta meg: „A mű
vészet leköszönt; s teljesen átengedi a teret a célszerűségnek, 
ahol tehát a kettejük viszonya megszűnt. Ezzel az építészet 
kivonult eddigi szellemi hazájából, és átköltözött a merőben 
praktikusba.” ( C élszerűség és m űvészet a z  építészetben ) 
Amit készít, az csupán használati tárgy. „A tárgy nem vált 
művészetté, de a művészet mégis jelen  van benne valahogy, 
nem aktuálisan, hanem potenciálisan. Aktualitásához; a 
tárgynak műveszetté való teljes átlényegüléséhez a művészi 
szellemnek úgy kellene alkotnia olyan szabadon, mintha a 
célszerűség nem is volna, hanem csak az alkotó szellem 
kényszerítő, konkrét egy-akarata, s mégse csorbítani, sőt 
kifejezésre juttatni a célszerűséget is. Lehet e ?”

A problémát abban látja, hogy „a művészi szabadság 
azonos a művészi muszájjai”, vagyis az esztétika a dolog
ban magában rejlő kényszerítő erő kell legyen. Wright ezt 
olyan módon oldotta meg, hogy rendkívül rafinált, geomet
riailag igen jól szervezett, tehát belső kohézióval rendelkező 
épületeket tervezett -  túl a funkción, tehát azt mintegy magá
ba foglalva. A siker mércéje, mondhatnánk, a káosz ren
dezhetősége. Az efféle háznak úgy kell szigorúan rendezett
nek tennie, hogy látszólag a legönkényesebb formát mutassa 
fel. Makovecz azonban másféle úton jár. Azi a kényszerítő 
erőt, amely a funkción túli formaadást lehetővé teszi, olyan
képpen idézi föl, hogy a házat szervesnek egy organizmus 
héján ak  tekinti, mivelhogy éppúgy egy belsőt határol el a 
külsőtől. A „mikrokozmosznak” ez az elmélete felismerhe
tően kapcsolódik a Kabbalához és a pythagoreizmushoz, 
aminthogy az iskola alapfilozófiája, a Világegész holisztikus 
szemléletének a hangsúlyozása is.

A formaalkotási szabadsága igen nagy. Általában még
is elmondható a hajlított formák kedvelése és a hajlam a 
terek hierarchiájának a kialakítására, ami a funkcionaliz
musban úgyszólván elveszett, (Louis Kahn, az egészen 
más alapokon álló amerikai építész ugyanilyen elven pró
báit túllépni a funkcionalizmuson) Ez az építészet közös
ségi indíttatású, mind a formaalkotó lényege, mind pedig 
a filozófiája folytán előszeretettel formál közösségi célú 
épületeket, melyeket illetően, Fülep Lajost idézve: „a szel
lemi tartalom meghatározottsága és az egy-célűság prin
cípium individuationisa művészileg a legtöbbre ad lehető
séget. Ami gyakorlatban is ki szokott fejeződni abbna, 
hogy az építtető anyagilag bőven ellátja, szellemileg sza
badjára hagyja az építőt, tegye meg, amit tud a szellemi 
tartalom reprezentálásában. Ennek a típusnak a szemlélte-
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tője a templom, ( . . .)  mint a sokaság időnként való lelki 
otthona, nem az absztrakt tömeg forgalmának a h elye...” 
(C élszerűség és m űvészet a z  építészeiben )  Az organikus 
építészet ebben az esetben az ősi, tehát nomádkori ma
gyar szellem közvetlen felélesztésének a programjához 
is kapcsolódhat (jurta-építészet)

Az elmúlt másfél évszázad magyar építészetéhez való 
viszonya viszont nem egyértelmű. Gyakorta úgy ér vissza 
Ázsiába, hogy az itt töltött ezredévünket ennek érdekében 
negligálnia kell. De szabadságfoka, mint említettük, ma
gas. A Kós-hagyományt például hangsúlyozottan sorolja 
az elődei közé, és az iskola több tagjánál látható, hogy 
közvetlen formáló ihletet is merítenek belőle. Makovecz 
leghíresebbé vált műve, a sevillai világkiállítási pavilon 
pedig történeti-néplélektani szintézis megteremtését vál
lalta fel.

Ma mindenesetre ez az építészeti iskola, az, amivel a 
magyar szellem leginkább jelen van a nagyvilágban.

A feladatunk a szellem minden területén ugyanaz, mint 
amit Kodály Zoltán a zenében így fogalmazott meg: „Egyik 
kezünket még a nogaj-tatár, a votják, a cseremisz fogja, a 
másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e távoli 
világokat ? Tudunk-e Európa és Ázsia kultúrája közt nem 
ide-oda hányódó komp lenni, hanem híd. s talán mindket
tővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna újabb 
ezer évre." (M agyarság a  zen ében )

Aki most netán azt hinné, hogy valami vázlatot kapott 
az elmúlt másfél évszázad hazai építészetéről, az roppant 
módon tévedne. Ez csupán annyi, amit a mindenkori hata
lomhoz bújt közízlés d ev ian cián ak  nevezett, és az egésznek 
semmiféle meghatározó jellege nincsen a mai Magyarország 
kialakult építészeti karakterében. Ezért esett itt oly sok szó 
politikáról. Persze, mivel minden szellemi tevékenység közül 
az. építészet van leginkább az éppen akniális megbízói kör
höz kötve; annak az ítéletei é.s előítéletei a legalapvetőbben 
őt befolyásolják. Azt a magyar nyomorúságot, amely az élő 
.szellem működését mindig alárendeli valami hatalmi exi- 
genciának. éppen ezért az épít láthatjuk a legtisztábban.

De van ennek az éremnek egy másik oldala is. Mert az 
is páratlan, a világon egyedülálló tény, hogy az építészet, 
amit a m űvészetfilozófia általában az ig en t m on d ás  
művészeteként felől meg-természetesen, hiszen egy adott 
világrend esztétikai rögzítése ez az építészet minálunk 
m indig  oppozícióban szólaljon meg. A magyar szellem 
helyzetét ezért minden másnál jobban kifejezi.

De hogy miért nem volt soha „magyar iskola” az építé
szetben úgy, ahogyan „finn iskola” igen. azt ebből jól meg
érthetjük.

TÓN ALBERTS 1927-1999
Egy esztendővel Erik Asmussen után, 1999. augusztusá
ban elment a szerves építészet másik nagy mestere, Tón 
Alberts, aki Rudolf Steiner szellemiségét követve önálló és 
korszerű építészetet hozott létre. Legjelentősebb és leg
ismertebb alkotása az amszterdami NMB bank tíz torony
ból álló irodaháza, amelyet 1991/1. számunkban mutattunk 
be Alberts előadásának szövegével. Most van  itt a z  ideje, 
hogy építészetü n kbe beépü ljön  a  szépség, a  szeretet és a  
m egértés. C sak így a d h a t erőt em bertársain kn ak a z  ép í
tészet, így t szolgálhat a  gyógyulás és a  szellem i fe jlő d és  a la p 
já u l. A fenti kép Asmussennel (jobbra) a bank épületében 
készült, amikor Alberts bemutatta munkáját a szerves épí
tészet híveinek első nemzetközi találkozóján. A lenti ké
pek a bank kertjében lévő, az önmozgásával (John Wilkes 
módszere szerint) magát megtisztító csobogó részleteit mu
tatja, amely a holland téglaépítészet az amszterdami iskola 
művelői által lovábbvitt hagyományát folytatja.
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