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képpen partitúra. Csak akkor válik műalkotássá, amikor 
a helyére kerül és a nap átsüt rajta. A művész nem a műal-
kotást, hanem csak a partitúrát fejezi be, az üvegablak és 
a rajta átfénylő napsugárzás együtt hozzák létre a végleges 
műalkotást. Ezzel újra jelzek valamit, ami a dornachi épí-
tőgondolat egészét áthatja és itt fizikai kifejezésre jut. Ezek-
ben az ablakokban az épület és a külvilág nyitott kapcso-
lata a fizikaiba belevezetve jelenik meg. A napsugárzás 
teszi teljes művészetté, amit a művész létrehozott. Az ember 
napsütésben, különösen a délelőtti órákban belépve, mikor 
a teret a harmonikus, egymásba úszó fénysugarak meg-
világítják, megérezheti a belsőben azt, amit igazi, legjobb 
értelemben vett bensőségességnek nevezhetünk, ami le-
nyomata, képe a világ- és az emberlét bensőségességének.

Éppen úgy, ahogy egy görög templom belsejében egy 
ház áll, amit csak elképzelni lehet, mert oda nem teheti be 
ember a lábát, legfeljebb az előcsarnokába, az áldozati 
csarnokba, ami azonban az Isten lakóhelye; vagy úgy, ahogy 
a gótikus épület, legyen az profán vagy szakrális rendelte-
tésű, olyan, mint ami önmagában még nincsen kész, csak 
akkor válik azzá, ha gyülekezőhellyé válik és a közösség is 
benne van; nos így az egész dornachi építőgondolatnak, 
amit én itt részleteiben bemutattam, úgy kell hatnia, hogy 

az ember, belépve ebbe a térbe, érezze a vágyat, hogy ebben 
a térben együtt legyen más emberekkel, akik azt akarják 
látni, amit itt bemutatnak, azt akarják hallani, ami itt el-
hangzik. Az ember ösztönzést érez egyfelől arra, hogy ro-
konszenvet érezzen azok iránt, akik itt összegyülekeztek, a 
másfelől pedig megjelenik számára a kérdés vagy felszólí-
tás, ami egyidős a nyugati kultúrával: Ember, ismerd meg 
önmagad! Abban, ami mint épület van körülötte, ő valami 
válaszfélét fog érezni erre a felszólításra.

Meg mertünk tenni tehát valamit, ami mint építőgon-
dolat, egészen szokatlan, de egyszer mégis épületté kellett 
válnia. Ha különböző időkben nem mernének ilyen kí-
sérletekbe vágni az emberek, akkor az emberiség fejlődése 
megállna. Az emberi haladás érdekében vállalni kell a me-
rész kísérleteket. Az első nekifutás talán sok tévedéssel van 
megterhelve, ezt én tudom a legjobban, mégis azt kell 
mondanom: ilyen lépéseknek meg kell történniük az 
emberiség szolgálatában. 

(Részletek Rudolf Steiner ����. június ��én Bernben 
tartott, a Goetheanum épületét vetített képekkel ismertető 

előadásából, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, ����. 
Megjelent a Műegyetem építészmérnöki karának újságjá

ban, a Kari papírban ����ban. Gerle János fordítása)

Hendrik Petrus Berlage: medúzás lámpaterv

ÉpíTÉsZEK a sZErVEs
goNDolKoDásrÓl

Miről is van szó? Arról, hogy újra birtokba vehessünk egy 
stílust. Nem egy királyságot, hanem az eget az új stílusért 

– hangzik a kétségbeesett kiáltás a művészek ajkairól; ez 
az elveszett boldogság. Arról van szó, hogy a „látszatmű-
vészetet”, azaz a hazugságot legyőzzük, és a felszín helyett 
újra a lényeg felett rendelkezzünk.

Hendrik Petrus Berlage
(Gedanken über den Stil in der Baukunst)
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És amikor tovább kutatott, felfedezte, hogy a valóságban 
nemcsak a forma által kifejeződő rendeltetés kérdéséről 
van szó, hanem hogy a döntő eszme az, hogy a funkció a 
saját formáját önmaga teremti vagy szervezi. Ezért Louis 
a természetben minden funkcióra mint erőre kezdett te-
kinteni, amely az élet mindenhatóságának megnyilatko-
zása, és ezáltal az emberi erő közvetlen kapcsolatba került 
minden más erővel. Ennek az eszmének az alkalmazása az 
építőművészetben nyilvánvalóan elegendő is volt: azaz, 
hogy egy épület rendeltetése eleve meghatározza és szer-
vezi önnön formáját.

Louis Sullivan
(The autobiography of an idea)

A tér egy házon belül a ház esszenciája. A Unity Temple-nél 
azt gondoltam, hogy megtaláltam ezt az eszmét, hogy a 
ház lényegét nem a falak és a lefedés adja. Így jött létre az 
a szabadságérzés, amely a mai építészetet áthatja és amit 
mi szerves építészetnek nevezünk.

Frank Lloyd Wright
(The Destruction of the Box)

Mindent, ami párhuzamos és szimmetrikus, száműznünk 
kell., a természet a nagy építőmester, mégsem hozott létre 
semmit a párhuzamos vagy szimmetrikus volna.

Hector Guimard
(Ludwig Hevesi: Le Castel Béranger)

Ez az a törvény, amely minden szerves és szervetlen, min-
den emberi és emberfeletti jelenséget, a szív és a lélek 
minden megnyilvánulását áthatja, hogy az életa maga 
megnyilvánulásaibanfelismerhető és a forma a rendeltetést 
követi. Ez a törvény.

Louis Sullivan
(The Tall Office Building Artistically Considered)

Hector Guimard: a párizsi metró bejárati építménye

Louis Sullivan: balra: az Auditorium Building tornya;
fent: a Carsons Pirie és Scott áruház homlokzati részlete
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A természet Isten egyetlen látható kifejezési formája, ame-
lyet valaha is megismerhetünk.

Frank Lloyd Wright
(Collected Writings)

Elkezdtem kutatni az anyagok természetét, megtanulni 
meglátni a mibenlétüket. Megtanultam egy téglát téglának 
látni, a fát fának, de a betont, üveget, fémet is annak, ami. 
Úgy látom, hogy nem létezhet olyan organikus építészet, 
amely az anyagok természetét nem veszi figyelembe, vagy 
azt félreérti.

Frank Lloyd Wright
(The nature of Materials)

Amit organikus építészetnek nevezünk, az nem csupán 
esztétika, kultusz vagy divat, hanem valódi mozgalom, 
amely az emberi élet új teljességére vonatkozó mély meg-
győződésből fakad; a művészetben, tudományban és 
vallásban azonos, hogy a formát és rendeltetést egységben 
kell látni, és ez egybecseng a demokráciával is.

Frank Lloyd Wright 
(An Organic Architecture, the Architecture of Democracy)

Bevallom, elhatároztam, hogy Ruskin és Morris nyomában 
fogok járni mindaddig, amíg jóslatuk be nem teljesül: amíg 
vissza nem tér a földre a szépség és el nem érkezik a társa-
dalmi igazságosság és az emberi méltóság kora.

Henry van de Velde
(Geschichte meines Lebens)

A művész a maga legbensőbb lényege szerint izzó individua-
lista, szabad, spontán alkotó, aki önszántából soha nem 
veti alá magát olyan fegyelemnek, amire őt egy típus, egy 
kánon kényszerítené; ösztönösen bizalmatlan mindazzal 
szemben, ami a cselekedeteinek lényegét kilúgozná, ami 
gondolatainak szabad végiggondolásában őt megakadá-
lyozná, ami valamilyen általános érvényű formába, amely-
ben ő csak álarcot lát, őt bele kívánná kényszeríteni, vagy 
amely egy képesség hiányából akar erényt kovácsolni.

Henry van de Velde
(Geschichte meines Lebens)

Ahelyett, hogy kész tervekkel érkezne épülete megvalósí-
tásához, Gaudí folyamatosan dolgozik az építkezéssel 
párhuzamosan. Ahogy a növények a természetben a nö-
vekedés folyamán folytonosan változnak, úgy alakulnak 
Gaudí épületei is a maguk növekedés közben.

(Rainer Zerbst: Antoni Gaudí)

Frank Lloyd Wright: a Unity Temple terve

Henry van de Velde: lakóház, Scheveningen

Antoni Gaudí: a Casa Battló tetőrészlete, Barcelona
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Tudni szeretnék, hogy honnan veszem az előképeket a 
terveimhez? Nézzenek meg egy felegyenesedett fát, a 
törzsén az elágazásokat, azokon az ágakat, azokon a leve-
leket! Minden egyes részlet harmonikusan növekszik, 
bámulatra méltó nagyszerűséggel, mióta csak Isten, a 
legnagyobb művész megteremtette.

Antoni Gaudí
(Mark Burry: Antoni Gaudí)

Az építész „alakot” (Gestalt) teremt, szellemileg eleven és 
telített művet, olyan tárgyat, amely egy eszméhez, maga-
sabb kultúrához tartozik és azt szolgálja. Ez a munka ott 
kezdődik, ahol a mérnök a magáét abbahagyja, a mű 
megelevenítésénél.Ez a megelevenítés nem a tárgy, az 
építmény neki idegen szempont szerinti átformálása, ha-
nem a benne rejtőző lényeg felébresztése, gondozása és 
táplálása.

Hugo Häring
(Das Haus als organhaftes Gebilde)

A formateremtésre irányuló szükséglet a művészt újra meg 
újra stíluskísérletek irányába hajtja, abba az irányba, hogy 
egy kifejezés érdekében a formákat a tárgyon túl kiterjessze. 
Ezzel szemben magának az alkotásnak a formája ahhoz 
vezet, hogy minden egyes dolog a maga lényegének meg-
felelő alakot elnyerje és megőrizze.

Hugo Häring
(Das Haus als organhaftes Gebilde)

A szerves építészetnek semmi köze sincs a teremtett világ 
organikus lényeinek utánzásához. A döntő követelmény, 
amelyet az embernek az organikus szemlélet álláspontjáról 
követnie kell, hogy a dolgok alakját ne külsődleges, hanem 
a tárgy lényegéből fakadó szempontok határozzák meg.

Hugo Häring
(Das Haus als organhaftes Gebilde)

Az antropozófia megismerési út, amely az emberben lévő 
szellemiséget a világmindenség szellemiségéhez kívánja 
vezetni.

Rudolf Steiner
(Antroposofische Leitsätze)

Aki a növények növekedését csak valamennyire is szemügy-
re veszi, könnyedén észrevehati, hogy annak bizonyos 
külső részei néha átalakulnak, és hol teljesen, hol többé-
kevésbé felveszik a hozzájuk legközelebb eső rész alakját.

Johann Wolfgang Goethe
(Die Methamorphose der Pflanzen) 

Akinek a természet elkezdi feltárni nyilvánvaló titkait, el-
lenállhatatlan vágyat fog érezni annak legméltóbb kifeje-
zője, a művészet iránt.

Johann Wolfgang Goethe
(Maximen und Reflexionen)

Az ember önmagát az élőre vonatkozó metamorfózis-
szemlélet révén képes meghódítani. Ezáltal saját gondol-
kodását teszi elevenné, abból, ami addig halott volt, eleven 
lesz. Így válik képessé arra is, hogy a szellem életét magába 
szemlélődően felvegye.

Rudolf Steiner
(Goethe und Goetheanum)

Hugo Häring: Gut Garkau, tehénistálló

Rudolf Steiner: a Goetheanum kazánháza
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Az ember talán éppen azáltal érezheti, hogy az épület fel-
adata a formáiban is kifejezésre jut, hogy ezek a formák 
nem tisztán a régi, közvetlenül a hasznosságot szolgáló 
építészeti elvek alapján keletkeztek, hanem egy belső esz-
tétikai formaképzés nyomán.

Rudolf Steiner
(Wege zu einem neuen Baustil)

Csak akkor vagyunk képesek építészi módon érzékelni, ha 
teljesen belehelyezzük magunkat a teherbe, a teherhordó 
elemekbe és a teher és a teherhordó elemek közötti egyen-
súlyba.

Rudolf Steiner
(Kunst im Lichte der Mysterienweisheit)

Hogy az ember tudja, hogy mire van szüksége ezekhez a 
formákhoz, először pontosan tisztában kell lennie mind-
annak a rendeltetésével, aminek az épületben meg kell 
történnie, hogy azoknak pontosan milyen célokat kell 
szolgálniuk. Továbbá pontosan ismernie kell a helyet, 
ahová az épület kerül, s hogy az ott helyezkedik el, akkor 
lesz képes a megfelelő építészeti formákat megtalálni.

Rudolf Steiner
(Wege zu einem neuen Baustil)

Ha a Goetheanum teljesen be volna fejezve, akkor a nyu-
gatról történő belépéskor a látogató első pillantása arra a 
szoborra esne, melyben azzal a felszólítással szembesül, 
hogy önmagát olyan kozmikus lénynek tekintse, aki a 
luciferi és ahrimáni erők közé van beállítva egy belső, isten 
hordozta, lénye szerinti kiegyenlítődésben.

Rudolf Steiner
(Wege zu einem neuen Baustil)

Mindaz, ami a kupolában és általában az épületben talál-
ható, annak mintegy szintézise, összefoglalása a szoborcso-
port, közepén a Krisztusra hasonlító alakkal, felette Luci-
fer és alatta Ahrimán figurájával, ami aztán a legalul lévő 
sziklacsoportban találja meg a kiteljesedését.

Rudolf Steiner
(Die Weihnachtstagung)

Most olyan korszakban élünk,amelyben az emberiségnek 
ismét a szellemi világba kell magát belehelyeznie, amelyben 
az utánzó művészetből át kell mennie egy igazi, újat te-
remtő művészetbe, amelynek minden eleme új. 

Rudolf Steiner
(Wege zu einem neuen Baustil)

Saarinen maga elutasította azt az elképzelést, hogy az 
épülete közvetlen kifejeződése volna valamilyen formának, 
bár nem okozott neki semmi problémát, hogy az emberek 
ennek vagy annak a képét vélték benne felfedezni. Ahhoz 
ragaszkodott, hogyalkotása tiszta absztrakció, amellyel 
csupán a repülés eszméjét akarta kifejezni.

(Mark Lamster: The TWA Terminal)

Azt akartuk, hogy amikor az utas áthalad a csarnokon, a 
környezet olyan teljessége fogadja, amelyben minden 
részlet egy másiknak a következménye és együtt mind 
ugyanannak a formavilágnak a képviselői. 

Eero Saarinen
(Mark Lamster: The TWA Terminal)

Az építészetnek az épület és természet közötti szerves 
kapcsolat közvetítőjének kell lennie, azaz az embernél és 
az emberi életnél semmilyen más szempont nem lehet 
számára fontosabb.

Alvar Aalto
(The reconstruction of Europe reveals

the central architecture problem of our time)

Eero Saarinen: TWA fogadócsarnok a J. F. Kennedy repülőtéren
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Szemben azzal a felfogással, amely a meggyökeresedett 
formák alkalmazásában és az új formák szabványosításában 
látja a harmonikus építészet és a sikeresen uralható építés-
technológia felé vezető egyetlen utat, szeretném aláhúzni, 
hogyaz építészet legértékesebb sajátja a sokféleség és a 
növekedési képesség, amelyek a természetes, szerves életre 
emlékeztetnek. Szeretném kijelenteni, hogy ez az egyetlen 
igazi építészet, és ha ennek útjába akadályokat gördítenek, 
akkor építészet lehanyatlik és elsüllyed.

Alvar Aalto
(The influence of constructions

and materials on modern architecture)

A forma titok, amely nem hagyja meghatározni magát, 
amely azonban az embert egészen más módon képes jó-
érzéssel eltölteni, mint az egyszerű szociális kielégítés.

Alvar Aalto
(Between humanism and materialism)

A zene a középpontban – a legegyszerűbb formában ez a 
Berlini Filharmónia új konzerttermének meghatározó 
eszméje. Ebből kiindulva kell az egész építményt, alapraj-
zait és metszeteit szemlélni. A hagyományos elrendezéssel 

szemben ezért került a zenekar a karmesterrel együtt térben, 
optikailag az épület középpontjába.

Hans Scharoun
(Heinrich Lauterbach: Hans Scharoun)

Az építés alapja az akarat, amellyel a tárgy lényegét a maga 
tisztaságában ragadjuk meg. A tisztaság a feladat „lényeg-
nek megfelelő” megoldását jelenti.

Hans Scharoun
(Heinrich Lauterbach: Hans Scharoun)

Természet, művészet és teremtés azonos fogalmak:mi 
mégis szétválasztottuk őket. Ha megerőszakoljuk a termé-
szet általi teremtést, akkor saját magunkat pusztítjuk el, 
mint teremtett lényeket. Csak a természet taníthat meg 
minket, hogyan teremthetünk és hogyan alkothatunk. 
Igazi analfabetizmusunk a képtelenség, hogy teremtő mó-
don legyünk tevékenyek.

Friedensreich Hundertwasser
(Angelika Muthesius: Hundertwasser Architektur)

Ami engem különösen érdekel, az a kinematika. Az erő az 
építészetben és a mechanikában megfelel a tömeg és gyor-
sulás szorzatának. A tömeg elvonatkoztatott egyetemes 
egység. Ez tehát azt jelenti, hogy a mobilitás eleve bele van 
rejtve az erőjátékba. Egyszerűbben úgy fejezhetem ki, hogy 
a statikus erő nem más, mint a megmerevedett mozgás.

Santiago Calatrava
(Sutherland Lyall: Dynamische Gleichgewichte)

Az állatok, különösen a madarak természetes testfelépítésé-
nek tanulmányozása mindig inspirációim fő forrása volt.

Santiago Calatrava
(Dennis Sharp: Architectural monographs No 46.)

Alvar Aalto: Finlandia-palota, Helsinki

Hans Scharoun: a Berlini Filharmónia koncertterme

Friedensreich Hundertwasser: lakóház, Bécs
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Biztos vagyok abban, hogy a beton és az acél a huszonegye-
dik század építőanyaga lesz. Az érdeklődésem arra irányul, 
hogy bevezessem a formák új szótárát, olyan szűrrealista 
formákét, amelyek a mi korunkkal állnak összhangban.

Santiago Calatrava
(Sutherland Lyall: Dynamische Gleichgewichte)

Mindeddig az építőművészeti gondolat a nyugodt, élette-
len mechanikus gondolata volt, most az építőművészeti 
gondolat a „beszélő” gondolatává válik, annak a belső  ele-
venségnek a gondolatává, amely minket magával ragad. 

Rudolf Steiner
(Wege zu einem neuen Baustil)Santiago Calatrava: tudományos központ részlete, Valencia

Santiago Calatrava – fent: Swissbau pavilon; lent: a Wohlen főiskola szerkezeti részletei


