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Hogyan látod a szerves építészet forrásait?
Elemi és az idõvel nem változó tény az emberi együtt-
élésben a munkamegosztás. Az egyik ember tud
valamit, amit a másik nem; az egyik ember a másiknak
megcsinál valamit, és a másiktól kap valamit, amit õ
nem tud elõállítani. Minden ember talál valamit, ami
az õ dolga, amivel a többit szolgálja. Ha valaki értelmi-
ségi, mûvész, akkor a létének alapja semmi más, mint
hogy valamit tud, amit a többiek nem tudnak, és fölké-
szültsége révén szolgálatot nyújt. Ezért értelmiségi,
beavatott vagy kiválasztott: valamit el kell végeznie,
amire a többieknek szükségük van, amit a többiek
nélküle nem tudnak elvégezni. Ha pedig azt veszem –
és ez már nem örök szabály, hanem a mai világ ténye
–, hogy ennyire fölborult és eltorzult az emberi együtt-
élés, akkor az értelmiségi feladatát – nagyon egysze-
rûen – a gyógyításban kell látnom. Számára az a fel-
adat adódik, hogy a lehetõ legnagyobb leleménnyel és
odaadással próbáljon jobbítani a dolgokon, olyan mér-
tékben, amennyire a többiek életében a maga tevé-
kenységével részt tud venni.

Én úgy értem a szerves építészetet, hogy az épület
keletkezésénél szerepet játszó tényezõk közül a lehetõ
legtöbbet érvényesülni kell hagyni, azaz a lehetõ
legtöbb szempontot kell tudni figyelembe venni, majd
érvényre juttatni. A nehézség ott kezdõdik, hogy a té-
nyezõket osztályozni kellene, hogy melyek az egész-
ségesek, és melyek azok, amelyek – ennél a hasonlat-
nál maradva – betegséget hordoznak. Mondhatjuk
például, hogy a telekspekuláció torz dolog, csakhogy
2-3 ezer éve meghatározza a városok morfológiáját.
Valószínû tehát, hogy nem járok el okosan, ha a telek-
spekulációban csak torzító tényezõt látok. A ház he-
lyének geográfiáját, építészeti tradícióit, az építeni
akaró közösség szándékait, vágyait, a helyi technoló-
giát; mindent bele kell kalkulálni az építésbe. Ezáltal
adom meg az esélyét annak, hogy ami ott létre akar
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jönni, az szervesen fejlõdjön ki. Ebbõl következik, hogy
formai kánonja vagy stílusbeli jellemzõi nem lehetnek
a szerves építészetnek. Azok már csak a lehetséges
megjelenési formái egy ilyen szemléletnek.

Lényegében 2-3 fontos alkotó szándékait azonosít-
juk mûvészeti mozgalomként. Az organikus fölfogás
a XIX. századtól létezõ szellemi áramlat. Kezdõdik a
Ruskin-Morris féle preraffaelita mozgalommal, foly-
tatódik Sullivanen át Wrightig, a gödöllõi mûvészteleptõl
Kós Károlyig és Makovecz Imréig. A lényege, hogy az
iparosítással és kapitalizálódással elsekélyesedõ tár-
sadalommal szemben a mûvészi alkotásban keres al-
ternatívát. Ezért antikapitalista vagy antiindusztrialista
ez a fölfogás, mint az Arts & Crafts mozgalom. Meg
akarja tartani az emberi tevékenység teljességét,
komplexitását, tradicionális mivoltát a kézmûvesség-
gel, a Gesamtkunstwerkkel. Tradicionális mivolta révén
nemzeti érzéssel párosult, ez mutatkozik meg Lechner
és Kós Károly építészetében és általában a nemzeti
romantikában, mint a finn, német, horvát, magyar és
szlovák építészetben is. Eközben az indusztrializmus
mérge egyre jobban áthatotta a társadalmat, ez a
mozgalom egyre szûkebb területen tudta megtartani
az érvényességét. A két világháború között annyira
legyengült, hogy a modernizmussal és a haditársada-
lommal szemben csak leszûkült értelmû népiesség-
ként tudott Európában fönnmaradni. Ekkor kapott erõs
impulzust Wrighttól és Rudolf Steiner antropozófiájától.

Azt kell mondanom, hogy ma az európai organikus
építészetnek legerõsebb vonulata az antropozófus épí-
tészet, akár a svéd, holland vagy németországi organi-
kus iskolákat nézzük. Ilyen Makovecz Imre építészete
is, akinek a munkásságából a magyarországi organikus
építészet kibontakozik, és a Makovecz-tanítványoké
is. Ennek aztán számtalan hatásterülete van az építé-
szeten kívül a tradícióhoz kapcsolódó gondolkodás-
ban: a néprajztól és táncházas mozgalomtól a populáris
vidéki építészetig és más mûvészeti ágaktól egészen
a mindennapi életig.

Hol van a szerves építészet helye
a mai nemzetközi trendek között?
A szellemi pozíciók minden társadalom életében na-
gyon fontosak. Átgondolandó ezért az itthoni szellemi
színtér és a nemzetközi szakmai közélet viszonya.
Most, ahogy – minden elõjel nélkül mondva – nyuga-
tosodunk, és a napi gyakorlatban újra, teljes egészében
visszakerülünk a nyugati szellemi vérkeringésbe, ez
kikerülhetetlen kérdéssé válik. A velencei biennálé is
jól mutatja például, hogy a nemzeti pavilonok produk-
ciója messze nem vonz már akkora érdeklõdést, mint
az Arsenale nemzetközi, vagy piacinak mondható pro-
dukciói. A mai sztárok már internacionális piacon képvi-
selnek értékrendet. Ilyen szempontból a magyar szké-
né sajnálatosan követõ helyzetbe került. Egy-két évvel
késett trendi házak épülnek nálunk. Elgondolkodtató
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viszont, hogy az Orbán-kormány kultúrpolitikája miért
nem tudott a Makovecz-féle iskolából tudatosabban
exportképes szellemi árut kovácsolni. Miért fordulhatott
elõ, hogy nem Makovecz, aki húsz éve jelen van a
nemzetközi szellemi piacon, hanem egy szellemi ní-
mand tervezte a Nemzeti Színházat?

Milyen a szerves építészet viszonya
más szemléletû irányzatokkal?
A mai nemzetközi színpadon esztétikai vonatkozásban
nagyon izgalmas kísérletek zajlanak. Aki érti a nagyítás
jelentõségét a jobbfajta építészetben, annak fel kellett
már tûnjön, hogy mennyire megszaporodtak az organi-
kus témák a nyugati elit építészetében. Ráadásul várat-
lanul, valódi elõzmények nélkül történt mindez az elmúlt
egy-két esztendõben. Se szeri, se száma a kagylókból,
csigákból, spirálokból nagyító látványos házaknak,
Mõbiusz szalagokból, kelyhekbõl, buborékokból nagyí-
tott épületcsodáknak. Podreccától Gehry-ig, Renzo
Pianotól Toyo Itoig, a Morphosistól Fuksasig szerves
formákat nagyít szinte mindenki. A tendencia legszebb
kifejletei közé sorolhatjuk az MVRDV Brabant megyei
könyvtárát, amely egy végtelen spirált nagyít térbe
vagy a Berkel & Bos iroda stuttgarti Mercedes-múzeu-
mát, amely egy DNS-spirál monumentális nagyítása.
De sorolhatnánk még zseniálisan nagyító, minimalistán
organikus terveket, mint például az MVRDV lágyan
formált eindhoveni repülõterének színes üvegdoboz-
épületei, amelyekkel az index-lámpák látványát nagyít-
ják tájméretûvé. S még a high-tech héroszai, Norman
Foster és Jean Nouvel is hatalmas fallosz-felhõkarcoló-
kat nagyítanak éppen London meg Barcelona közepére
(bár hasonlíthatnánk ezeket nagyított hónaljzseléhez
vagy ajakrúzshoz, netán nagyított bombákhoz is).

Mi történik itt? Mitõl táltosodtak meg és szabadultak
föl ily hirtelen a szigorú minimalizmus apostolai és a
high-tech sztárjai? Honnan ered a zseniális ötleteknek
és pazarul nagyító poétikáknak ez az organikus ka-
valkádja?

A magyarázat, bár lehangoló, mégis kézenfekvõ:
az elit építészet sem tud szabadulni az úgynevezett
architainment kényszerétõl, nyûgétõl. (Architainment-
ként kárhoztatják a Lajtától nyugatra a harcos minima-

lizmus ideológusai a szórakoztatás igényeit kiszolgáló
építészetet.) Hiába hitte az építész elit újra, hogy a
posztmodernizmusnak vége, ki lehet szállni a kultúr-
bizniszbõl, s csak az építészetrõl szóló (minimalista)
építészetet lehet mûvelni. A fogyasztói tömegtársada-
lom brutális igényei egyszerûen méretüknél és meny-
nyiségüknél fogva nem engedik, hogy az építészek
félresomfordáljanak. A mai logisztika csúcsteljesítmé-
nyeiként épülõ hatalmas beruházásokat bizony szó-
rakoztató, de legalábbis hihetõ módon kell eladni. S
erre ma valóban a legnagyszerûbb építészeti poézisok
mennek rá. Hogy a fenti tételt látványosan szemléltes-
sem, a Future Systems új birminghami Selfridges áru-
ház tervét hoznám példának, amelynek tömegformája
két gyönyörû, flitterruhás nõi mellet nagyít négyemele-
tessé, és formálását tekintve egyik közeli rokona a mi
Arénánknak. A cseh emigráns sztár Jan Kaplicky szati-
rikusan nagyító metaforája pontos, mondhatni archetí-
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pusos építészeti megvalósulása annak a tittytainment
kifejezésnek, amely fenti szakkifejezés elõzményeként
a politológus sztártól, Zbigniew Brzezinskitõl származik
(1995-bõl), s amit magyarul ciciztetésnek kellene mon-
danunk. Az elkábító szórakoztatás politikai szükség-
szerûségének leírására szolgál ez a (nagyító) fogalom,
és e szükségszerûség hirdetõje az építészet nagyító
nyelvén a két nagy épület-didi, melyektõl ha a világ
frusztrált lakosságát megfosztanák, az fellázadna, mint
a gyermek, és civilizációnk a káoszba hullana.

Komoly tétje van hát annak, hogy ki mit nagyít.
Sõt gyanítom, hogy maga a nagyítás az, ami immár
központi fontosságú. A posztmodern leáldozott, kultúr-
giccsé fajult, maskarája lehullott, talán, mert léptéke
avult el, s most a fogyasztatói hadmozdulatok álcázá-
saként, a tömegtársadalom logisztikai gépezetének
karosszériájaként sokkalta nagyobb léptékben kell az
architainmentet megújítani. Ezért kell a nagyítás építé-
szeti csodafegyveréhez nyúlni. Ezért nagyít foggal-
körömmel mindenki, és nyúl organikusabbnál organiku-
sabb témákhoz (no meg mert a komputerek is bírják
már a modellezést akár 1:1-ben is). Különben elõbújna
a logisztika szörnyû, põre valósága, amit a nagyszerû
poétikák ideig-óráig ellepleznek. Nézzük csak meg,
mert roppant árulkodóak, már-már önleleplezõek az
olyan csúcspoétikák, mint például Zaha Hadidé, aki
spirálszalag motívumát síugró sánccá nagyítva Inns-
bruckban szerpentinút kanyarrészletet kanyarít a leve-
gõbe, ahogy betonlepedõ házaival is az utak, hidak
logisztikai valóságát költõiesíti, s folytathatnám Steven
Hollal, David Chipperfielddel, Arets-szel.

Fent: Budakalász, családi ház, lent: Pécel, imaterem

Budakalász, családi ház



21

Úgy gondolom, hogy a mai nagyító építészeti ciciz-
tetés a haditársadalom építészeti szürrealizmusa.

Az elmúlt tíz évben felgerjesztett spekulatív pénz-
piacok hihetetlen méretû fölösleget indukáltak. Elké-
pesztõ mértékû építkezés zajlik az egész világban.
Botrányos a pazarlás, amelyet a modern világ a múzeu-
mok és bevásárlóközpontok építésével végbevisz. A
sztárok ezt a tõkeallokációt formába öntik, mondhatni
térben dramatizálják. Azt teszik, amit tehetnek és ami
a dolguk. Vagyis újabbnál újabb és érdekesebbnél érde-
kesebb formaproblémákat kutatnak végig és dolgoznak
ki látványos építészeti poétikákkal.

Egyértelmûnek gondolom, hogy a fogyasztói társa-
dalom hamar elpusztítja az emberi életlehetõségeket.
Nyilvánvaló, hogy nem mi fogyasztunk, hanem ben-
nünket fogyaszt el a rendszer. Látható, hogy fizikai,
szociális, pszichológiai és biológiai szempontból a
szisztéma radikálisan önpusztító. Érték szempontból
pedig tudható, hogy hazugságrendszerek tartják fönn.
Lényegében az amerikai életmód (logisztikai) mítosza,
amellyel kapcsolatban ma a legsúlyosabb tény pedig,
hogy nincsen alternatívája. Mindenütt, ahol ez a szisz-
téma megjelenik: Indiában, Kínában, Tibetben elpusz-
títja a helyit, azaz az alternatívát.

Hogyan jelenik ez meg az építészetben?
Sokan, köztük Paul Virilio vagy egy másik végletben
Rem Koolhaas már leírták azt a problémát, amit ma a
tér szociológiai kérdéseinek mondhatnánk. A spekulatív
pénzpiacok termelte pénzfölösleg a térbeli lehetõségek
logisztikai elvû privatizációját kényszeríti ki. Vagyis
minden adódó technológiai lehetõséget, innovációt ki-
használva, logisztikai (szállítmányozási és raktározási)
beruházásokkal gyakorolják a tér (kirablását) kisajátítá-
sát. Tengeren úszó városokat terveznek, versengve
privatizálják az esõerdõket, az ûrt, a Hold vízkészletét,
a szennyezési kvótákat. Privatizálják a géneket és
rajtuk keresztül már a vetõmagok önpusztító képessé-
gét is. Leegyszerûsítve: térbelileg a Moszkva teret
privatizálta a Mammut. Egy városi teret, ami az európai
hagyományban a szabadságjogok megtestesülése
volt. A középkori jelszó: „Stadtluft macht frei” azt jelen-
tette, ha egy jobbágy a feudális magánbirtokról beme-
nekült a városba, szabad emberré válhatott. A városi
tér volt az a hely, amely senkié, ezáltal mindenkié volt.
Logisztikai okokból és spekulációkból, amit eufemiszti-
kusan szabadkereskedelmi technológiának neveznek,
a Mammut, vagy a Westend ezt a városi teret csoma-
golja be. Valójában ellopják a város szabadságát. Ami-
kor belépsz a pláza terébe, attól kezdve egy mai föl-
desúr magánterületén mozogsz, és ha azt mernéd
mondani, hogy kapcsolják ki a zenét, amivel az agyadat
mossák, vagy egy rossz mozdulatot teszel, akkor
megfognak és kidobnak a semmibe. Kint ugyanis már
egy védtelen térben találod magad. Ami most már
tényleg senkié.

Nincsen tehát kiút?
Minden ellenzéki szellemi és politikai vagy civil kezde-
ményezés vesztésre áll. A civil kezdeményezés kife-
jezés egyébként pontosan fejezi ki az esélytelenséget,
a hadtápi kiszolgáltatottságot. A valóság az, hogy
katonai társadalomban élünk. Ennek újdonsága az
elmúlt tíz évben az, hogy a szabadkereskedelem je-
gyében a korábban államilag gyakorolt hadtápfejlesz-
tések nagy része magánosítva lett. A multik hatalma
kapcsán szoktak errõl beszélni. Nagy csinnadrattával
idõrõl idõre választások zajlanak a fejlett világban
mindenütt, a politikai osztály életet próbál lehelni a poli-
tikai show-ba, miközben a multik az aktuális kurzustól
függetlenül bármikor bármelyik országot megveszik.
Õket pedig senki sem választotta, cégeik törvényeit
nem szavazták meg parlamentek. Olyan privát logisz-
tikai túlhatalom keletkezett a világban, amelynek fönn-
tartásában mi valamennyien – akik az amerikai életmó-
dot akarjuk élni – érdekeltek vagyunk, s amellyel szem-
ben – bármely tradicionális vagy új „védegyletes” ideo-
lógiával felvértezve – valamennyien esélytelenek va-
gyunk.

(Gutowski Róbert interjúja )
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