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„Az építõmûvészet története a XIX. században megszakadt,
vagyis a néhányezer éves történet véget ért. Ezt nem szokták
ilyen nyersen kimondani. De egyszer már meg kell tenni. A
klasszicizmus után következõ utánzás nem történet, hanem
az ellenkezõje.”

Fülep Lajos állapítja ezt meg aCélszerûség és mûvészet az
építészetben címmel 1944-ben megjelent tanulmányában.
Ilyen még nem volt soha. Elõfordult, hogy egy-egy kultúrkör
összeomlott, hogy ezzel az esztétikai értékrendje is megsem-
misült–dehogyneösszeomlás,hanembelsõátalakulásvezes-
sen ide, az még nem fordult elõ.

Fülep egyik alapvetõ világértelmezõ megállapítása azob-
jektívkorreláció.Olyasfélét jelent,hogyavilágváltozik,mégpe-
dig nem is egyes elemeiben, mint tudomány, ismeretelmélet,
etika, mûvészetfelfogás, hanem egészében, mindezt magába
foglalva és meghatározva. A dolog „objektív”, ami azt jelenti,
hogynemfüggazegyesemberekelhatározásától, szándékától,
gondolkodásmódjától, hanem éppenséggel meghatározza
ezeket és ekképpen érvényesül. Fülep rejtve hagyja, hogy ezt
aváltozástmi határozzameg– teológus létéreelvégre is ismeri
a „hittitok” fogalmát. (Marxészrevettvalamitbelõle,ezért tekin-
tettemindezt „felépítménynek”–csakhogymaterialistavilágné-
zete folytánkénytelenvoltmagyarázatképpenleragadnia„gaz-
daság”mintmindezeketmeghatározóalap fogalmánál, ésettõl
vált oly primitívvé és veszedelmessé a rendszere.)

Bõségesen kifejti viszont Fülep azt, hogy mi következik
ebbõlazösszefüggésbõl.Azépítészetiproblémamegváltozása
pedigazértkulcsfontosságú,merta legjobbbepillantástnyújtja
magábaakornagymegváltozásába.

Az esztétikai lényege az, hogy a formateremtõ készség
helyettcsupánavariálókészségmaradt.EztmondtaTáborBéla
a szellem entrópizálódásának, azaz a különbségeket elsimító
és a minõséget megszüntetõ „hõhalálnak”.

„A szellem nem tud olyan egységes lenni, mint a szellem-
telenség.” – fogalmazza meg Fülep a dolgot. Azonban nem
ítélkezõ, hanem iránymutató. Számára kevés a diagnózis, ha
nem mutatja meg a gyógyulás lehetõségét. Az így elért nulla-
pontugyanisegyúttalazt is jelenti,hogymegintel lehetkezdeni.
A negatívumnak, ami a megoldás keresésére ösztönöz, van
egy „rossz” és egy „jó” lehetõsége is.

A „rossz”a formaoldalárólvalómegközelítés, ami szerinte
végülis nem vezet ki az eklektika szellemi nihilizmusából. A
„jó”pedigacélszerûség irányábólvalómegközelítés, csakúgy,
mintazõskorban,vagyazarchaikuskultúrákban,amikormaga
acélszerû jelenti a szépet. „Acélszerû teljes pozitívummáválik,
ha mûvészetté lényegül át az építészetben. Ha – mert ez az,
ami ma oly probléma, ami a történelemben sohase volt.”

AmikorFülepeztkifejtette, a funkcionális célszerûségelve
éppen nyerésre állt, utána pedig valósággal elsöpört minden
más felfogást. Hová jutott vele ?

Miklóssy Endre

AZ ÉPÍTÉSZET HÕHALÁLÁRÓL
FÜLEP LAJOS NYOMÁN

Rajta iskolázvaa jóésamégjobbfunkciótervezésbenláttuk
Aladdincsodalámpáját, amelybõlmajdcsakelõbukkanaszel-
lem,haelég lelkesenfényesítjük.Ámdehonnaneredafunkció,
ezazesztétikaivarázsszer?Avilágmûködésérõlvallottelgondo-
lásokból. Ígybeszélhetett SiegfriedGiedion„szociális imaginá-
cióról”,amitAmerikapéldáulolyerõszsinórmértéknektekintett,
hogymagaalá temethetettolyan,kimondottanamerikai eszté-
tikaiminõségeket,mint a „Manhattan-stílus”, vagyFrankLloyd
Wright építészete.

Aza funkció,amireemeépítészet támaszkodik,használat-
és életmód-elemzésbõl került levezetésre. Az elemzés során
kiindulunkegy technológiai sorból,vagyegystatisztikai felmé-
résenalapulóéletmód-modellbõl. Ígyszületnekakereskedelmi
forgalom által meghatározott bevásárlóközpontok, az anyag-
áramáltalmeghatározott ipari csarnokok,a lakásfunkció-elem-
zésbõl meghatározott egyenlakóházak – ami nem mellesleg
elõfeltétele az iparszerû tömeggyártásnak is.

A lakógép, LeCorbusier szava, amelymamárgroteszknek
tûnik, éppen nem lekicsinylõnek volt szánva, ellenkezõleg.
Olyasmit fejezki,hogyezredévek tévelygéseutánvégrebizto-
sítani tudjaalakásépítésamodernéletformáhoztartozóészszerû
fizikai keretet.

A baj azonban éppen itt kezdõdik. Még csak nem is az a
kérdés, hogy lesz ebbõl mûvészet, a kérdés ennél sokkal pri-
merebb : hogy lesz ebbõl célszerûség?

A tökéletesenmegtervezett funkciónemismeri a változás
lehetõségét.Pedigminda technika,mindazéletformaefemer,
múlandó, de változtatni nyilvánvalóan csak akkor lehet, ha az
építészeti kialakításezt lehetõvé teszi. (Próbáljavalaki egyhet-
venesévekbenépültpanellakásbaazazótadivatba jöttmosoga-
tógépet elhelyezni! Pedigeza lakásolyannyira funkcionálisan
tervezett…)Apillanatnyihelyzetrevaló tökéletes tervezésma-
ga az, ami minden változtatást meggátol. Peter Blake ezért je-
gyezhette meg joggal, hogy a „hagyományos” épületek jóval
funkcionálisabbak.Persze,hiszen„nyitottak”,ezértmindigvan-
nakbenne lehetõségekaváltozásbefogadására.

Érdekes,hogyapillérvázasépület, amelymegszabadítani
látszotta teherhordófalakkötöttségétõl,vagyisminthakorlátlan
flexibilitást biztosított volna, sem igazán felelmegaváltoztatás
igényének.Az,hogyaválaszfalakat át lehethelyezni, egyrészt
olyan igénytelenségabelsõ térrel és a térelhatárolókkal szem-
ben,amiatéresztétikánakmégapuszta fogalmát iskiküszöböli,
de a legegyszerûbb épületfizikai igényekben, mint például
hangszigetelési probléma is jelentkezhet. Másrészt egyhamar
kiderül az is, hogy az elõször megtervezett alapelrendezéstõl,
például a helyiségek térkapcsolataitól, csak jelentõs funkció-
rontásáránleheteltérni,hiszenafüggõlegeskapcsolatok(liftek,
lépcsõházak), amelyeket egy megadott funkciórendhez ter-
veztek, változtathatatlanok, és lehetetlenné teszik az értelmes
elrendezés-változtatást is, amitamegváltozott célok igényelné-
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nek.A toronyházbansemmiféleérdemi flexibilitásrólnembe-
szélhetünk.

Itt van azután, még nagyobb bajként a „jót” meghatározó
elõfeltevések rendszere. Talán még maga Sztalin, Hitler vagy
Maoelnökseolyanbiztosabban,hogymikell azembereknek
és a társadalomnak, mint korunk egy-egy megvadult építésze
– fõlegakkor,hogyha„várost” tervezhet.És tervezheti is,hiszen
a modern társadalomban érvényesülõ szervezetnövelési ten-
denciamagahozzaa szerkezeteknövelésénekaz igényét is.A
lakótelep, aminekaszellemialapjaa lakógép,ennekaszerves
velejárója.

Avariálóüres szubjektivitás, amit Fülepazépítõmûvészet
pusztulásáért felelõssé tett, ekképpen jelenik meg a kiinduló-
pontban,magábanacélmeghatározásban.Ezazahomok,amire
a balga ember építi a házát a Biblia példázatában. Ha egy célt
valódi értéknélkül tûzünkki, ésmeg is valósítunk, akkormin-
denekelõtt magát az értéket szüntettük meg. A hamis értéken
nyugvó világrend azonban mi egyebet tehetne?

Azelõfeltevésekegyik legfontosabb tényezõje az, amit az
életmód-kutatóstatisztikusokátlagnakneveznek,ésamitélet-
szerûvé tehetünk azzal a példázattal, hogy ha a férfiak átlagos
lábmérete42-es,akkor fölöslegesmásméretûcipõketgyártani.

Volt az ókori görögöknek egy ágyáról elhíresült királya,
Prokrusztész. Ha a vendége nagyobb volt, mint az ágy, akkor
levágtabelõleazegyenlõséghezszükségesdarabot.Haviszont
kisebb,akkormegnyújtottaõtakellõméretre.Enneka tortúrá-
nakamodern formájaazegyenlõségreszokottvolthivatkozni.
Ez az eszme az ókori királyét mérhetetlenül meghaladó vér-
özönbeborítottaavilágot,demégaholnemtette is,ott isdefor-
málta.Az,amiegyenlõségnekmondjamagát,valójábanugyanis
paternalizmus, a lényege az, hogy én mondom meg, mi kell
neked,hiszen tenemvagybeszámítható.Természetesenmeg-
teremti amagaérvényesítéséneka feltételeit is –valóbanmeg-
fosztjaazembereketattóla lehetõségtõl,hogygondoskodjanak
magukról, tehát valóban gondoskodásra is fognak szorulni. A
„célszerûség” ígyválikakalodaöntõformájává.

Azeszmeszétfoszlásával azutáneltûnt azépítészetbõl is a
kötelezõhaladási irány fogalma.Visszanyerte-eezzelazalkotó
szellemaszabadságot?

VisszatérveFülepdiagnózisához,õaztállította,nincsenmás
út, mint a célszerûbõl fejleszteni ki az esztétikai minõséget. Ez
nemegypillanatnyihelyzethez fûzött rögtönzése,hanemmû-
vészetfilozófiájánakalapja.Azesztétikaeredetilegbenne rejlik
magábanacélszerûben.Azarchaikus,vagyanépikultúrákhasz-
nálati tárgyai ezért eredendõen szépek is. A szép a közvetítõ a
jó és az igaz között – idézi Aquinói Szent Tamást. Ez a célsze-
rûségaszellemalázataazélet elõtt. Ebbõlazalázatbólnõhetki
az immáresztétikaiönállósággal is rendelkezõspirituálismagas-
kultúra.Anullaponton,korunkban,amidõnmintFülepmondja,
véget ért a platonizmus világkorszaka, vagyis az a lehetõség,
hogyavilágotazabsztraktáltalánosságbólkiindulvamagyaráz-
zuk és rendezzük be, ez a felemelkedés egyedüli lehetõsége :
akonkrét jelentésbõlkiindulni.

Aproblémánktehátvilágosan látható.Azsinórmértékként
szereplõcélszerûségmagaiscsakegynormálisvilágbanigazíthat
el anormális irányába–hiszenönmagábanvévenemevidens
értékhordozója az abszolútnak, hanem csupán az adott világ
olyannyira relatívéskétes igényei szerint értelmezhetõ.A „cél-
szerûségesztétikája”nemvalósíthatómegaddig, amígmagára

avilágállapotravonatkozókérdéstnemtudjukmegválaszolni,
hiszenettõl függaz,hogyvalóbancélszerû-emagasabbértelem-
benis,amitcsinálniakarunk.Dehonnanindulhatunkelehhez?

Bizonyos,hogyazépítészekmagukisérzékelikaztaprob-
lémát, ami az elvi alapjaik megsemmisülésébõl állt elõ, és ha
Fülep problémalátó mélységéig nem jutnak is el, azért csak
filozofálnak. Mióta világ a világ, nem volt ennyi filozófus az
építészekközött.Ezmégrendjénvaló.„Mindaddig természetes
állapot a válság, amíg a szellem bele nem tanul a megnöveke-
dett és megváltozott világ feladataiba.” – mondja Fülep.

Azépítészekekképpenkeresika formateremtéselveszett
kiindulópontját. Ezért elmélkednek a világról. Született már
ebbõlolyanvilágrendezõelv,mintDoxiadisé, történetfilozófia,
mintLewisMumfordé,kritikaiontológia,mintHansSedlmayeré,
de a voltaképpeni cél, a Forma új megalapozása, vagyis az
építõmûvészet újrateremtése igencsak fogyatékosan sikerül.
Van ennek egy immanens, a dolog belsõ lényegében rejlõ és
vanegykülsõmeghatározóoka is.

Acélszerûségbõlés csupánabbólkibonthatóesztétika té-
teleannakdacára isérvényesnektûnik,hogyafunkcionalizmus
abszurdizálta, és hogy egyébként is kiderült, mindinkább ab-
szurdizálódó világunkban mennyire nem magától értõdõ az a
célszerûség,amire támaszkodnikellene.Deanehezenmegold-
ható feladat is feladat.

Van a XX. századnak egy hosszú kísérlete, amit organikus
építészetnekmondanak,mivela formátazépületésazorganiz-
musanalógiájábólakarjameghatározni.Magaazelvvoltaképp
tekinthetõa legtisztább funkcionalizmusnak is,hiszenminden
organizmustökéletesencélszerûenvanfelépítve.Akérdéscsak
az, hogy ez az analógia miképpen vihetõ át az épületre.

Az organikus építészet részint Rudolf Steiner antropozó-
fiájából, részintFrankLloydWright természetközeli építészeté-
bõl indult el.Valószínû,hogya fiatalWrightpréri-házai aFülep
által igényelt összefüggést, vagyis a célszerûnek a közvetlen
esztétikummá válását a legjobban közelítik meg. De a helyzet
tovább bonyolódott, ezt a módszert a nagy amerikai se tudta
maradéktalanul folytatni,éséppenafunkciókkomplexitásából
felvetõdött igények miatt nem. Ki kellett dogoznia ezért egy
olyan módszert, ami mégiscsak a formából indul ki, és ez a
megformálás az, amivel az organizmust imitálni lehet. Õ a for-
mához analitikus úton jut el, de az organikus építészek újabb
nemzedékei jobbanszeretikadedukciót, vagyis a szimbólum-
elemzésmódszerét.Eközbenolyannyirahadatüzennekazelõ-
zõ kor funkcionalizmusának, hogy a tervezésben az épület-
funkció vagy a funkcionális épületszerkezet néha szinte kerü-
lendõ rosszként jelenik meg. Az épület viszont így úton van
affelé,hogytérplasztikává,belülrõl isélvezhetõszoborráváljék.

Az integrációskészségpedigcsekély.Haazeklektikanem
is önálló stílus, mint Fülep mondja, hanem csupán önkényes
utánzás, legalábbképesbeilleszkedniegyvárosszövetbe.Azúj
individualizmus azonban alig ismeri ezt, protestáló formája
éppolykevéssé,mintakonformista.Nemis ismerheti,hiszena
részekösszeillesztésénekazadottságamagábólazalkotóból is
hiányzik. Az épületek kicserélõdésével így erodálódik lassan-
ként a történelmi városok esztétikai megjelenése, követvén a
társadalomszéthullását, és így leszúrrá rajtukazesztétikai „hõ-
halál”.Hiszenegy tisztánposztmodernépületekbõlállóváros-
banmársemmiféleesztétikaiösszhangnemvolna.Amiegyéb-
kéntvalóban „objektívekorrelál” avilágállapottal, annakakö-
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zösségnek a megszûnésével, amely hajdan a város stílusának
egységében a maga egységét látta.

A fõ nehézség mégis az, hogy az építészeti stílusteremtés
belsõproblémakörebeágyazódikakülsõmeghatározottságba.
Aszellemnekahhoz,hogyvisszatérhessenateremtõszabadság
állapotába,mammonismeretre vanszüksége.Ezt a szót Szabó
LajoshasználjaebbenazértelembenazEvilágiÚrmegjelölésére,
a Hegyi Beszédnek megfelelõen. Csupán ez teheti ugyanis
lehetõvé a Mammontól való elszakadást, vagyis hogy vissza
tudjukszerezniazt,amitaszekularizációévszázadokonkeresz-
tül,változóésegymástmeghaladnivélõrész-értékekhivatkozá-
sábanelvesztegetett, és aminapjainkrakizárólagaProfit neve-
zetû istenséget hagyta meg, mint egyedüli értékhordozót.

Változtatásrakizárólagaszellemi rangjátvisszanyerõ teoló-
gia lehet képes. (Nem oktalanul adta Szabó Lajos korszakos
jelentõségû tanulmányának a Teocentrikus logika címet ). A
XX. század elsõ felében Bergyajev beszélt „új középkorról”,
mint közeledõ megoldásról. Sokkal mélyebbre süllyedtünk
ugyanazóta,mintamitazoptimistaoroszvallásfilozófusképzel-
hetett. A javaslatai ezért konkrétan tán meg se valósíthatóak.
Deeza lényegetnemérinti.E teológia–bárminõhihetetlennek
tûnik is – a mindennapok tudománya lészen, és ekképpen
igazolódikegyebekközöttFülepvárakozása isa funkcióérték-
és szépségmeghatározó szerepére, ami egy immár normális
életbenvalósulhatmeg.El fogunk jutni idebizonyára–csakaz
akérdés,hogymikor,éshogymimaradmegaddigraavilágból.

Azépítészetbizonyosértelembenmindig igent mondarra
a világra, ahol tevékenykedik, hiszen annak az elfogadott tör-
vényei rögzõdnekazépületben.Hogycsaka legegyszerûbbet
mondjam,aházmegépüléseamegbízóegyetértésétõl függ.A
kérdés itt az, hogy abban a helyzetben, amidõn megszûnt a
platonizmus, vagyis megszûnt a vitathatatlan esztétikai kánon
is, miképpen lehet ezt az egyetértést biztosítani.

Avilágkitalálterreegy jólmûködõálmegoldást,amiaPénz
sznobizmusára támaszkodik.Azeszmeivákuumbanacsapatba
verõdött építészek fellépnekegy-egycsalhatatlannakhírdetett
pszeudo-filozófiával, amihezképestnyilvánvalópénzkidobás

lenne bármi másfélét építeni. Tom Wolfe húsz évvel ezelõtti
tanulmánya (From Bauhaus to our house), amit Bartos Tibor
Bauhausból búgatóba címmel magyarított (megjelent az Or-
szágépítõ1999/3.számánakmellékleteként), jó leírástadennek
azazóta szárba szökkent folyamatnakakeletkezésérõl.

De hát valamibõl mégiscsak kell formálni. Prokrusztész
megbukott, a célszerûségelvévelmegbirkózninemtudtunk,a
világhelyzettel szembenézninemmerünk.Vanugyanegycso-
portideológiánk, de a forma ebbõl mégsem igazán vezethetõ
le. A végiggondolható utak bezárulásával jõ a tudatalatti, mint
megvilágosító intuíció, mint az új minõség kezdete. De ebben
már igen határozottan érvényesül az entrópia-törvény. Nem
szolgálhatmással e szisztéma,minta formáknakabelsõössze-
függésnélküli applikációjával.Ezeka formákmégcsaka törté-
neti építészeti stílusok egybeolvasztását sem próbálják, mint
mégazeklektika.Erõsenérvényesülviszontbennükazegyéb-
kéntmegtagadott funkcionalisták rajongásaagépszerû iránt.

Ámhanincsolyankánon,amiajótarossztólmegkülönböz-
tetné, akkor hogyan lehet eladni éppen ezt az épületet, és
nem valami másikat ? Itt jön be az Iskola, a maga kivívott és a
korszerû tájékoztatási rendszereszközeineka felhasználásával
ellenállhatatlannánövesztett tekintélyével. Szembeszállni vele
már csak azért sem tanácsos, mivel õ hozza a Pénzt. És ekkép-
pen az egész építési-tervezési folyamat a Pénz világtörvényei
alárendelõdik.

Ó,AristoteleFioravante,akiévekigtanulmányoztadMoszk-
vábanapravoszláv templomépítést,mígmegépítettedazUsz-
penszkij székesegyházat, anyugati reneszánszésakeleti orto-
doxia szintézisének ezt a remekmûvét! Manapság ez már egé-
szen másképpen kell történjen. A tekintélyessé avatott, és ép-
pen ezért a Pénz által is kedvelt Mester ûrhajón száguld a Föld
felett, akáragólyaa levegõben,ésamagukraadónagyvárosok
fölött le-lepottyant valamit, az Eszme helyi megvalósításán
ügyködõsegéderõkszámára.

Fülep Lajos mondta egyszer, hogy amije van a heréltnek,
azt tudjaadnia szomszédasszonynak.

Bp. 2003.május.

KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM A tervezett verespataki
aranybányamegvalósításátmegakadályozandó,aMagyarTer-
mészetvédõk Szövetsége a CSEMETÉ-vel és a Greenpeace
Magyarországgalegyüttmûködveoktóber9-énSzegeden tájé-
koztatót tartott.A rendezvényenaMaros-mente lakói és a civil
szervezetekmondtákelaggodalmaikat.Aciános technológián
alapulóberuházásmindeneddiginélnagyobbmértékûveszély-
forrást jelent hazánk számára. Persányi Miklós miniszter úr
tájékoztatta a résztvevõket, hogy a kormány milyen lépéseket
tett annak érdekében, hogy a térség elkerülhessen egy újabb
környezeti katasztrófát.

A bánya megnyitása két település teljes felszámolásával,
többszázcsaládkitelepítésével,értékes rómaikori leletekmeg-
semmisítésével,a természetikörnyezetdrasztikusátalakításával
járna. StephanieRothelmondta,hogyabányatársulás akivite-
lezéshez szükséges engedélyek hiánya ellenére már elkezdte
a munkálatokat, illegális robbantásokat végez a hegyekben,
bulldózerreldönti rombaafelvásároltházakat.Mégavízbázisra
is rátette akezét, elzárta avezetékes szolgáltatást, ígyahelyiek
az iskolából kénytelenek hordani a vizet. Mindezt azért teszi,

hogya lakosságotmegfélemlítse,ésmégazengedélyezéselõtt
a saját céljainak megfelelõen lerombolja, durván átalakítsa a
tájat. Persányi Miklós kijelentette, hogy a környezetvédelmi
tárcaakezdetektõl felvetette a tervezett verespatakibányanyi-
tással kapcsolatos kérdéseket. A miniszter felhívta a figyelmet
arra, hogy a környezetvédõ szervezetek más hangnemet és
munkamódszereketengedhetnekmegmaguknak,mint amia
kormányokegymásközöttihivataloskapcsolataibanelfogadott.
A minisztérium legfontosabb lépéseinek Persányi Miklós a
román-magyar határvízi egyezmény aláírását és a környezet-
védelmi vegyesbizottság megalakítását nevezte.
A rendezvényszervezõi remélik,hogyapárbeszédaminiszté-
riumésacivilszervezetekközött folytatódik,éselõbbi a jövõben
ismegteszmindenszükséges lépést annakérdekében,hogya
beruházás ne valósuljon meg. A civil szervezetek fenntartják
álláspontjukat,hogyakörnyezetikérdéseknemismerneksem
nemzetiségi tényezõket, sem országhatárokat. Elvárják, hogy
a szaktárca az eddigi lépéseken túl szakmai és anyagi szem-
pontból is felkészüljönaprojekthatástanulmányánakésegyéb
dokumentumainakkormányzati és társadalmielemzésére.


