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Egyetemi tanulmányaim után két év-
vel, 2005-ben felvételiztem a Vándor-
iskolába. Megházasodva, de ház nél-
kül, minimális szakmai tapasztalattal, 
és két diplomával a zsebemben vág-
tam neki a vándoréveknek.

Azóta – ahogy mondani szokták – 
test ben és lélekben is sokat gyara-
podtam. Családunk négytagú lett. Az 
építészettel és vándortársaimmal sok 
közös élmény, pályázat, megépült ház 
köt össze minket. Ez a kötelék az, amit 
elöljáróban kiemelnék, ami több mint 
a szokásos szakmai kapcsolat, ami le-
hetővé teszi, hogy az idekerülő fiata-
lok valódi Közösségé váljanak, és ne 
engedjék, hogy a pénz és a mindent 
elsöprő liberalizmus szétforgácsolja 
őket „szingli építészekké”.

30 évesen általában számvetést 
készítünk, így – rendhagyó módon – 
Vándoriskolás élményeimet kicsit tá-
gabb környezetbe helyezem, mert 
azt gondolom, hogy az előzmények 
és a körülmények legalább olyan ta-
nulságosak, mint az itt szerzett ta-
pasztalataim. 

Különös, ellentmondásokkal teli 
generáció a miénk, akik két világrend 
határán élték meg életük szárba szök-
kenését. Humoros szókapcsolattal 
úgy lehetne legtalálóbban jellemez-
ni ezt az időszakot, hogy csak a válto-
zás volt állandó az életünkben. A 

„Ratkó-uno kák”, a mai 30 körüliek, akik 
ebben az egyre fogyatkozó lélekszá-
mú országban még mindig nagyon 
sokan vannak. 

Minden felvételink az általános is-
kolától kezdve hihetetlen túljelentke-
zésben zajlott. Mi voltunk az utolsó 
évfolyam, akiket még öt évig tanítot-
tak oroszul. Ugyanakkor mi választhat-
tunk először az egyházi gimnáziumok 
között is. Velünk indult a számítógép 
robbanásszerű fejlődése és térhódítá-
sa. Emlékszem: egy Triász nevű prog-

rammal kezdtünk a Műegyetemen, 
ahol még a síkbeli ábrázoláshoz is ko-
ordinátapontokat kellett külön számí-
tanunk. Egérrel vonalat húzni? Pláne 
térben… Elképzelhetetlennek tűnt. 
Apropó egér: gyermekkorunkban 
még a Commodore 64 volt a csúcs-
számítógép, ami – nem csalás, nem 
ámítás – 64 KB belső memóriát hasz-
nált. Összesen. Ez néhány oldalnyi 
szö  ve ges dokumentum mérete. Giga-
bájtokról még a Pentagon sem álmo-
dott akkoriban. 

Nálunk bomlasztották fel végér-
vényesen az utolsó két fórumot, ahol 
még életreszóló barátságok köttettek 
a diákévek alatt: velünk fejeződött be 
a sorkatonaság és mi voltunk az első 
évfolyam, akik végig kreditrend szer-
ben tanultak. Igaz, közvetve ennek a 
kreditrendszernek köszönhetem az 
osztrák diplomámat, de azt is, hogy a 
felduzzasztott 300-as évfolyam ról ma 
csak tíz emberrel tartom a kapcsola-
tot; barátomnak közülük még ennél is 
kevesebbet nevezhetek. Volt egy na-
gyon összetartó tankörünk (csak első-
ben), és természetesen a kollégiumok-
ban is születtek barátságok, de az új 
rend leginkább elszigetelt egyé neket 
termelt az együtt alko tó építész kö-
zösségek helyett. 

Bár a mi évfolyamunk ébresztette 
fel egy alkalomra Csipkerózsika-ál-
mából a visegrádi építésztábort is, a 
Vándoriskoláról mégsem itt, hanem 
még elsőéves koromban, Makovecz 
Imre egyik külsős előadásán hallot-
tam először. Felkeltette az érdeklődé-
semet ez az egy alkalom is, de ezt kö-
vetően sokan sokféleképp próbáltak 
lebeszél ni róla, hogy miért nem érde-
mes ezzel foglalkoznom. Mondták, 
hogy itt csak egyféle házat lehet ter-
vezni, és nem én döntöm el a vezér-
elveket. Meg azt, hogy csak rajzoló 
rabszolgákat keresnek három évre. A 
döntő érv majd minden esetben az 
volt, hogy minek ez a gyűrődés, ami-
kor semmit nem érek majd az itt ka-
pott diplomám mal. Mivel kíváncsi 
természet vagyok, ez az agyonhall-
gatás és tiltás csak jobban felcsigázott, 

hogy megtudjam, mi is az a szerves 
építészet és mi az a Vándoriskolának 
nevezett építészkeltető, amitől eny-
nyire félni kellene? 

Végül Terdik Bálint évfolyamtár-
sam adta meg a végső lökést az elha-
tározáshoz; ő akkor már elsőéves ván-
dorépítész volt. Mivel igen prakti kus 
és lényeglátó ember, a következővel 
győzött meg: elmesélni nem lehet, 
mi lyen a Vándoriskola, a megismerés-
hez csak a kipróbálásán át vezet az út. 
Ha nem tetszik, bármikor ki lehet száll-
ni, ez nem egy trendi tanfolyam, ahol 
a méregdrága tandíjat bukhatom el. 
Lehetőség van viszont megismerni az 
építészet ezer arcát a folyóiratszerkesz-
téstől a tervezésen át a kivitelezés két-
kezi munkájáig. Mindezt ilyen sűrí-
tésben sehol nem kínálják. Különösen 
csá bító ez az ajánlat, ha az ember épí-
tész felmenők nélkül vág neki a hiva-
tásának, mert ez a fajta tudás általá-
ban apáról-fiúra száll. 

A felvételi tervezési feladatot már 
a nyár elején tudni lehetett, volt időm, 
hogy felkészülhessek az őszi meg-
mérette tésre. Azóta eltelt bő öt esz-
tendőt részletesen bemutatja a Ván-
dorkönyvem. Itt, most csak mestereim 
nevét szeretném felsorolni, abban a 
sorrendben, ahogy egymást követve 
szárnyuk alá vettek: Salamin Ferenc, 
Sáros László DLA, Dr. Herczeg Ágnes, 
Szűcs Gábor, Dr. Szűcs Endre, Gerle Já-
nos DLA. Alázatuk és a fiatalok iránt 
érzett felelősségvállalásuk volt a leg-
fontosabb élmény, amit vándorlásom 
során mind egyiküknél megtapasztal-
hattam. 

•

Összegzésként annyit mondanék 
személyes élményeim alapján, hogy 
létezik és él egy közösség itt Európa 
keleti felén, amelynek tagjait pénzzel 
nem kifejezhető alapértékek kötik 
össze. Akik elhatározták, hogy folya-
matosan nevelik a fiatalabbakat, nem 
törődve azzal, hogy az egykori ván-
dorok idővel melléjük nőhetnek. Sőt! 
Itt épp ez a cél. Nemcsak házat, de 
hazát is építeni. 

Tóth Péter
közösségépítők

François Burkhardt

a magyar organikus építészet 
történetének fordulópontja

François Burkhardt művészeti író, kriti-
kus, lapszerkesztőévek óta figyelemmel 
kíséri a magyr organikus építészetet, 
többször járt Magyarországon, elő-
adást tartott a Kós Károly egyesülés tíz 
éves fennállását ünneplő műegyetemi 
konferencián. Burkhardt tevékenyen 
részt vett az 1968-as diákmegmozdulá-
sokban, 1970től a hamburgi Kunsthaus 
vezetője lett, 1971-ben társalapítója volt 
az Urbanes Design német építészcso-
portnak. 1977-től a bécsi Iparművészeti 
Főiskola professzora, a nyolcvanas 
években a párizsi Pompidou Központ 
építészeti osztályának vezetőjeként 
számos fontos kiállítást rendezett, köz-
tük a Joze Plečnik és a cseh kubizmus 
munkáit bemutató tárlatok hívták fel a 
figyelmet e két téma építészettörténeti 
jelentőségére. Designelméletet- és tör-
ténetet tanított éveken át Németország-
ban, 1996 és 2000 között a DOMUS fő-
szerkesztője, 2000-ben a CROSSING 
magazin alapítója volt Milánóban. 
Szerkesztőként többször közölt cikkeket 
a magyar organikus építészetről. Szá-
mos könyve jelent meg, monográfiák, 
építészettörténeti és -elméleti művek. A 
tavalyi piliscsabai konferencia résztve-
vőjeként rövid felszólalást tartott, ennek 
alapján a szerkesztőség kérésére küldte 
el alábbi írását.

A Kós Károly Egyesülés által szervezett 
nemzetközi találkozót Piliscsabán 
tartották 2009 augusztusának végén. 
Több mint 20 éve ez a szervezet teste-
síti meg a magyar organikus építésze-
tet. Elmentem a konferenciára, hiszen 
régóta izgat ez az építészeti irányzat: 
általában is érdekel a regionális építé-
szet fejlődése és az Archithese svájci 
folyóirat 1987-es különszáma hívta fel 
a figyelmemet, a magyar organikus 

építészet ilyen irányú törekvéseire. Ez 
a szám éppen olyan kérdéseket érin-
tett, amelyek számomra lényegesnek 
tűntek abban az időben. Ilyen például 
az építészet és a népművészet kap-
csolata, a hely történelmének vissza-
tükrözése az építészeti szimbolikában 
vagy hogy hogyan nyilvánulhat meg 
a művészet, az építészet, a design – 
mint alternatív nyelvezet – az elnyo-
mó politikai és gazdasági viszonyok-
kal szemben. 

A magyar organikus építészet által 
javasolt módszer elbűvölt engem 
felforgató tételeivel, melyek szemben 
álltak a rendszer hivatalos építészeté-
vel. Az általa képviselt passzív kulturá-
lis oppozíció nagy érzékenységet 
mutatott a polgári és demokratikus 
kérdések iránt. A egyetemi rendszeren 
kívüli oktatás megszervezése; a helyi 
lakosok bevonása a munkába; a tele-
püléseknek konkrét munkákkal nyúj-
tott segítség, amely a tervezés során 
figyelembe veszi az anyagi feltételeket, 
hogy mire van szüksége a lakosságnak 
azokon a kistelepüléseken, amelyek-
kel a kormány nem törődött; a legel-
kötelezettebb csoportokban megmu-
tatkozó nemzeti büszkeség – ezek 
mind-mind nagy benyomást tettek 
rám. Ebben a korszakban szükségsze-
rű és egyedülálló módon egybeestek 
ezeknek a csoportoknak a célkitűzései 
a mélyreható átalakulás igényével, 
amelyhez szükség volt a tervezés és 
az építés teljes újjászervezésére. Ezt a 
munkát szakmai találkozók, konferen-
ciák és rendszeres továbbképző kur-
zusok hangolták össze.

A különféle tanfolyamok és gyakor-
latok a hetvenes évek magyar építé-
szetében megfeleltek a Rudolf Steiner 
által bevezetett pedagógiának, az 

antropozófiából eredeztethető spiri-
tuális padagógiának. A tendencia 
középpontjában Makovecz Imre állt, 
a nemzeti történelmi tudat és az orga-
nikus gondolkodás kétségbevonha-
tatlan mestere – nem csak az építészet 
keretein belül. Karizmája révén – az 
országhatárokon is túlnyúló hatással 

– ő lett az organikusnak nevezett új 
építészeti iskola és közösség vezetője, 
aki Steiner antropozófiai szemléletére 
támaszkodva túllépett az építészet 
keretein. 

Fontos megjegyezni, hogy ennek az 
irányzatnak az úttörői általában Stei-
ner 1894-ben megjelent és egyik fő 
művének tekinthető, A szabadság filo-
zófiája (Die Philosophie der Freiheit) 
címen, doktori disszertációját tekintik 
elméleti kiindulásnak. Stei ner azt mu-
tatja be, hogy az emberi lény számára 
a szabadságban gyökerezik a gondol-
kodás kialakulása és a megismerésből 
fakadó cselekvés. Ennek a felfogásnak 
a jegyében a szabad egyén fogalma 
összeegyeztethetetlen az általánosí-
tott normákkal. 

Könnyen megérthető, hogy a ma-
gyar organikus építészeti mozgalom 
miért választott munkája alapjául 
ilyen filozófiát, ha figyelembe vesszük 
az ország akkori helyzetét: az emberi 
szabadságjogok szembeszökő korlá-
tozását. Ez a szabadság az építészetre 
alkalmazva azt eredményezte, hogy 
minden szellemi alkotó a tevékenysé-
gében a közösség szükségletei nek 
figyelembe vétele mellett az egyéni-
ség bizonyos jellegzetes szempontja-
it is érvényesítette. Emellett a gyakor-
lat mellett semmi sem tűnik távolibb-
nak a steineri gondolkodásmódtól, 
mint a Waldorf-iskolák Nyugat-Euró-
pában kialakult építészeti stílusa. Ezek 
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az épületek mind hasonlítanak egy-
másra és a Steiner által Dornachban 
kialakított építészeti formálást próbál-
ják utánozni. Ez a súlyos félreértés 
he lyesbítést igényel, amit a magyar 
organikus mozgalom úttörői nagyon 
jól megértettek, sajnos a második 
generáció tagjai már kevésbé, ameny-
nyiben a saját mesterük stílusmintáit 
utánozták. 

Az antropozófiai megközelítés má-
sik előnye a 20. század második felé-
ben a szakmai specialízáció tendenci-
ájával szemben, hogy olyan új meg-
oldásokat keres, amelyek figyelembe 
veszik az emberi kapcsolatok össze-
tettségét, annak különböző – pszicho-
lógiai, szellemi, anyagi – vonatkozása-
it, hogy megpróbálja újra egységében 
tekinteni ezeket. Ebben a tekintetben 
az antropozófia módszere abból áll, 
hogy minden egyes aspektus egész-
hez való viszonyát figyelembe veszi. A 
képzeletet érintő területeken a meta-
forikus gondolkodáshoz folyamodik, 
amely felhasználja a képzelőerőt, az 
ihletet, az intuíciót, hogy egy különle-
gesen gazdag és eredeti kulturális 
képet hozzon létre. 

Az antropozófiának minden kétsé-
get kizáróan van organikus tényezője, 
de pontosan meg kell világítani ezt az 
aspektust, hogy jobban megértsük, 
milyen okok miatt választotta a ma-
gyar organikus építészet forrásként az 
antropozófiát a szabadság keresésén 
túl, miután ez a  politikai kényszer 
megszünt. Tehát ebben a szellemben 
mentem el a piliscsabai nemzetközi 
fórumra, hogy jobban megértsem az 
organikus irányzat fejlődését a szoci-
alista rendszer széthullása, Magyaror-
szág piacgazdaságra való áttérése 
után és a piacgazdaságnak az új nem-
zeti és nemzetközi kihívások kereté-
ben történő működése mellett. Annál 
égetőbb téma ez, mivel az építészet 
egész problematikája belekerült egy 
globális világba gazdasági, környezet-
védelmi és az energiával és források-
kal való gazdálkodás szempontjából. 
Ezek mind olyan területek, amelyeken 
az organikus építészetnek – sokkal 

inkább, mint bármely más megköze-
lítésnek –, kielégítő megoldásokat 
kel lene nyújtania egy hosszú távú 
ökológiai perspektívában.

A fórum szervezői által előzetesen 
szétküldött szöveg szerint azonban 
gyökeresen más a helyzet: a prosperi-
tás hosszú évei után az organikus 
épí tészet most krízisben van. A globali-
zációval szemben ez a mozgalom el-
vesztette volna aktualitását és dina-
mizmusát, és ennek következtében 
jelentősen visszahúzódott a piacon, 
mind Magyarországon, mind külföld-
ön. Nemzetközi szinten valóban érzé-
kelhető az organikus építészet margi-
nalizációja, paradox módon, annak 
ellenére, hogy az öko-kompati bilis 
építmények iránti igény általában nö-
vekszik. Mindenekelőtt áttörés követ-
kezett be az ökológiai problémák tár-
sadalmi szintű tudatosulásában, ezál-
tal előnyben részesítve az öko-kom-
patibilis építkezéseket. Ugyanez jel-
lemző az új technológiák ezen a terü-
leten történő alkalmazásának fejlődé-
sére, a piacösztönző high-tech meg-
jelenésére. Az ilyen tervek jelentős 
fejlődése a minden szinten jelen lévő 
anyagi támogatásnak köszönhető. 

Ami számomra komoly probléma, 
hogy túlságosan előtérbe kerül az új 
építészet techno-organikus jellege, 
anélkül, hogy térkoncepciója és a 
tájba való illeszkedése, azaz az orga-
nikus építészet e két lényegi megha-
tározója megfelelő figyelemben ré-
szesülne. A nagy irodák egyike, ame-
lyek különösen odafigyelnek az öko-
kompatibilitás kérdéseire, Norman 
Fosteré, aki egyáltalán nem tekinti 
magát organikus építésznek, és aki-
nek tervei nem is viselik magukon az 
ilyen stílusjegyeket. Németország, 
ahol különösen érzékenyek az ökoló-
giai problémák iránt, és amely ezen a 
területen jól fejlett építőiparral rendel-
kezik, valamint olyan törvényekkel, 
rendeletekkel, melyek elősegítik az 
egészséges, ökológikus építészet fej-
lődését, mindezt az organikus stílus 
adoptálása nélkül képzeli. Ez a jelen-
ség – mely sokkal kevésbé érezhető 

Magyarországon – jellemző a biotech-
nológiai fejlődésen alapuló építészet-
re, amely közvetlenül részesül az 
ökoszisztéma kutatásának felfedezé-
seiből, sőt, bizonyos esetekben zooló-
giai tanulmányokéiból és ezeket alkal-
mazza saját területén. Ha mindehhez 
hozzávesszük egy inkább apatikus 
építészet kontextusát, amely olyan 
jellegű pszeudo-naturális plasztikus 
formákkal bír, melyeket az építésben 
a legelőnyösebb a virtuális szimuláció 
használatával előidézni, akkor megál-
lapítható, hogy az organikus építésze-
ti koncepció meghallgattatik ugyan, 
de a tényleges szakmai gyakorlatban 
más területek felé irányították át anél-
kül, hogy valójában újra definiálnák. 

Manapság természetesnek tűnhet 
minden anélkül, hogy a legcsekélyebb 
kapcsolata lenne magával a termé-
szettel. A rendelkezésünkre álló új 
technológiák eszközrendszere teszi 
lehetővé az ilyen típusú túlzásokat. A 
felsoroltak egyértelművé teszik az ál-
talános elméleti újrameghatározás 
szükségességét, különösen a magyar 
organikus építészet vonatkozásában, 
nemzeti és nemzetközi szinten egy-
aránt, ahol pontosan megvitatható, 
melyek a kifejezetten antropozófiai 
inspirációs aspektusok és melyek a 
biológiából vagy a zoomorfológiából 
eredők, melyek jellemzik. Fontos to-
vábbá pontosítani, hogy hová helyezi 
magát a magyar organikus építészet 
a legújabb ökológiai és technológiai 
fejlődés viszonylatában. Végül a szak-
mának fel kell vállalnia pozícióját a 
nemzeti identitás tárgykörében az 
európai egység tendenciáinak fejlő-
désével szemben, amelyek kifejeződ-
hetnek stilisztikai és építészeti terüle-
teken. Ez olyan irány, amelyben a 
kormányzati politika kötelezettséget 
vállal. Az organikus irányzatnak el 
kellene kerülnie, hogy olyan pozícióba 
sáncolja el magát, mely elszigeteli a 
nemzetközi irányzatoktól. 1989 után 
teljeséggel szükségesnek tűnik a po-
zíciók átértékelése.

Respektálva a jelmondatot, hogy 
„tanuljunk a történelemből”, felszólal-

tam a piliscsabai fórumon a cseh 
építészet fejlődésének esetére emlé-
keztetve. Ez óriási változásokon ment 
keresztül 1900 és 1930 között. A helyi 
avantgarde mozgalmak hatalmas 
erőfeszítéseket tettek, hogy választ 
adjanak a társadalmi kihívásokra. A 
hosszú osztrák uralom során elszen-
vedett kulturális elnyomás alól felsza-
badulást jelentett az aktuális párizsi 
kreativítás felé való orientálódás. Ez a 
fordulat már az első világháború előtt 
Prágába hozta a kubizmust. Majd 1918-
tól az igazán nemzeti stílus, a rondo-
ku bizmus megteremtése választ adott 
a nemzeti kulturális autonómia köve-
telésére és a helyi identitás keresésére, 
hála e sajátos nyelvezetnek. 1925 körül, 
az ország politikai stabilitását követő-
en a külső elismerés igényét ratifikált 
nemzetközi kapcsolatok realizálták. Ez 
az a korszak, amikor felbukkant a 
funkcionális építészeti mozgalom, 
amely válaszolni tudott a várakozásra 
azon a területen, ami minket érdekel. 
Ezzel be kívántam mutatni, hogy az 
építészet nem elegendő ahhoz, hogy 
alapvető változásokat generálni képes 
nemzeti mozgalmat létrehozzon, de 
fontos és gazdag kifejezési eszközzé 
tud válni, miután a rend megváltozik. 
Számomra teljességgel elsőrendű 
fontosságú az építészek képessége, 
hogy a szociális rend átalakulásait és 
eseményeit építészeti és stilisztikai 
formákban megjelenítsék. Ez az elv 
ma is érvényes, de ahhoz a globális 
helyzethez kell igazítani, ami irányítja 
a nemzetközi kapcsolatokat és a 21. 
század piacát. 

A bolygónk jövőjével kapcsolatos 
aggodalom, ha nem is a fő probléma, 
de egyike legfontosabb gondjainknak, 
amelyek a világ népességének egé-
szét érintik. Az organikus építészeti 
irányzat ebben a kontextusban meg-
őrzi teljes érvényességét és aktualitá-
sát mind Magyarországon, mind má-
sutt. Visszatérve a pi liscsabai fórumra, 

különösen tetszett az a kiállítás, amely 
a kongresszust kísérte a budapesti 
Iparművészeti Múzeumban. Jó általá-
nos történelmi panorámát nyújtott a 
magyar organikus építészeti irányzat-
ról, hozzákapcsolva értékes külföldi 
példákat, evidenssé téve a különbsé-
get: a tervek természetesebb megkö-
zelítését, melyek sokkal jobban bele-
simulnak a városi vagy természeti 
környezetbe. A fórumon bemutatott 
Peter Hübner és más meghívott elő-
adók munkái is jó választásnak bizo-
nyultak. Az organikus stílus és a külön-
féle kifejezésekkel jelölt egyéb építé-
szet közötti viszony felvázolása szá-
momra drámaibbnak és kínosabbnak 
tűnik Magyarországon, mint az Egye-
sült Államokban, Japánban vagy olyan 
európai országokban, mint Svájc, Auszt-
 ria, a skandináv országok vagy az 
Egyesült Királyság.

A szimbolikus aspektus mindeneset-
re sokkal erősebbnek bizonyul Ma-
gyarországon. A magyar iskola (amely-
nek Makovecz Imre maradt elismert 
mestere) által befogadott szimboliz-
mus nehéz vállalkozás, mert a tér, a 
szimbolikus elemek és e kettő együt-
tesének a látogató érzékeire gyakorolt 
hatása közötti egyensúlyt kell létre-
hoznia. Azt se felejtsük el, hogy az 
organikus építészet különös figyelmet 
szentel a hely egyediségének, ami 
valamilyen módon a terv alapértelmé-
vé válik. A paksi templom kiváló pél-
dája ennek a művészetnek. Szimboli-
kus építészeti és szobrászati elemei 
különféle természetűek, de jól integ-
rálódnak a térbeli útvonalba és jól 
észrevehetők. Az anyagok kiválasztá-
sa adekvát, kitűnő a felülvilágító színes 
üvegein át beeső déli fény hatása. Az 
egész harmonikus, vendégszerető, a 
meditációhoz és az áhítathoz kedvező 
hangulatot áraszt. A kontextusba jól 
illeszkedő, mértékletes szimbolizmus 
ez. Ilyen egyensúlyt nehéz kizárólag 
építészettel elérni, valójában azt koc-

káztatjuk, hogy elcsúszunk a felületes 
dekoráció felé, ami már nem igazi or-
ganikus megközelítés, még ha natu-
ralista tendenciáit meg is őrzi. Úgy 
látom, hogy a magyar organikus épí-
tészetet a többi országétól mindenek 
előtt a történelméhez kapcsolódó 
erős, szimbolikus összetevő különböz-
teti meg. Hogy elkerülje az elszigete-
lődést, szükség van a kapcsolatok 
megőrzésére, ugyanakkor a nemzet-
közi organikus mozgalom fejlődésé-
vel való közvetlen konfrontációra. El 
kell ismerni, hogy a nemzetközi orga-
nikus mozgalomból a mai drasztikus 
globalizációs korszakban hiányzik a 
kohézió és orientációjának megújítá-
sa. Az organikus mozgalom általános-
ságban szenved az új társadalmi fel-
tételekhez, valamint a technológiai és 
tudományos fejlődéshez való alkal-
mazkodás hiányától. Sokkal közvetle-
nebb módon kellene bekapcsolódnia 
a természeti kincsek kiaknázásának, a 
környezet tönkretételének problema-
tikájával foglalkozó vitákba. Ezért vá-
gyik új elméleti hatásokra, és ezért kell 
újra definiálnia célkitűzéseit, anélkül, 
hogy hagyná magát lekötni akár nem-
zeti, akár politikai mozgalmak által. 
Meggyőződésem, hogy mivel ez olyan 
mozgalom, amelyet foglalkoztat fő 
örökségének, a természetnek a meg-
őrzése, az emberiség túlélésének ér-
dekében határozottan a természet és 
a kultúra egyensúlyának szolgálatá-
ban áll, az organikus mozgalomnak 
foglalkoznia kell ezekkel a létfontos-
ságú problémákkal. Ebben az össze-
függésben az organikus építészet el-
méletileg jobban előkészített, jobban 
felkészült mozgalmat alkot, mint a 
többi impulzus az építészet és az ur-
banizmus területén, hogy válaszoljon 
az emberi lény időszerű szükséglete-
ire. Ezt a szerepet azonban csak akkor 
tudja betölteni, ha visszaszerzi hiteles-
ségét, mint eszközt egy demokratikus, 
civil társadalom szolgálatára.
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az épületek mind hasonlítanak egy-
másra és a Steiner által Dornachban 
kialakított építészeti formálást próbál-
ják utánozni. Ez a súlyos félreértés 
he lyesbítést igényel, amit a magyar 
organikus mozgalom úttörői nagyon 
jól megértettek, sajnos a második 
generáció tagjai már kevésbé, ameny-
nyiben a saját mesterük stílusmintáit 
utánozták. 

Az antropozófiai megközelítés má-
sik előnye a 20. század második felé-
ben a szakmai specialízáció tendenci-
ájával szemben, hogy olyan új meg-
oldásokat keres, amelyek figyelembe 
veszik az emberi kapcsolatok össze-
tettségét, annak különböző – pszicho-
lógiai, szellemi, anyagi – vonatkozása-
it, hogy megpróbálja újra egységében 
tekinteni ezeket. Ebben a tekintetben 
az antropozófia módszere abból áll, 
hogy minden egyes aspektus egész-
hez való viszonyát figyelembe veszi. A 
képzeletet érintő területeken a meta-
forikus gondolkodáshoz folyamodik, 
amely felhasználja a képzelőerőt, az 
ihletet, az intuíciót, hogy egy különle-
gesen gazdag és eredeti kulturális 
képet hozzon létre. 

Az antropozófiának minden kétsé-
get kizáróan van organikus tényezője, 
de pontosan meg kell világítani ezt az 
aspektust, hogy jobban megértsük, 
milyen okok miatt választotta a ma-
gyar organikus építészet forrásként az 
antropozófiát a szabadság keresésén 
túl, miután ez a  politikai kényszer 
megszünt. Tehát ebben a szellemben 
mentem el a piliscsabai nemzetközi 
fórumra, hogy jobban megértsem az 
organikus irányzat fejlődését a szoci-
alista rendszer széthullása, Magyaror-
szág piacgazdaságra való áttérése 
után és a piacgazdaságnak az új nem-
zeti és nemzetközi kihívások kereté-
ben történő működése mellett. Annál 
égetőbb téma ez, mivel az építészet 
egész problematikája belekerült egy 
globális világba gazdasági, környezet-
védelmi és az energiával és források-
kal való gazdálkodás szempontjából. 
Ezek mind olyan területek, amelyeken 
az organikus építészetnek – sokkal 

inkább, mint bármely más megköze-
lítésnek –, kielégítő megoldásokat 
kel lene nyújtania egy hosszú távú 
ökológiai perspektívában.

A fórum szervezői által előzetesen 
szétküldött szöveg szerint azonban 
gyökeresen más a helyzet: a prosperi-
tás hosszú évei után az organikus 
épí tészet most krízisben van. A globali-
zációval szemben ez a mozgalom el-
vesztette volna aktualitását és dina-
mizmusát, és ennek következtében 
jelentősen visszahúzódott a piacon, 
mind Magyarországon, mind külföld-
ön. Nemzetközi szinten valóban érzé-
kelhető az organikus építészet margi-
nalizációja, paradox módon, annak 
ellenére, hogy az öko-kompati bilis 
építmények iránti igény általában nö-
vekszik. Mindenekelőtt áttörés követ-
kezett be az ökológiai problémák tár-
sadalmi szintű tudatosulásában, ezál-
tal előnyben részesítve az öko-kom-
patibilis építkezéseket. Ugyanez jel-
lemző az új technológiák ezen a terü-
leten történő alkalmazásának fejlődé-
sére, a piacösztönző high-tech meg-
jelenésére. Az ilyen tervek jelentős 
fejlődése a minden szinten jelen lévő 
anyagi támogatásnak köszönhető. 

Ami számomra komoly probléma, 
hogy túlságosan előtérbe kerül az új 
építészet techno-organikus jellege, 
anélkül, hogy térkoncepciója és a 
tájba való illeszkedése, azaz az orga-
nikus építészet e két lényegi megha-
tározója megfelelő figyelemben ré-
szesülne. A nagy irodák egyike, ame-
lyek különösen odafigyelnek az öko-
kompatibilitás kérdéseire, Norman 
Fosteré, aki egyáltalán nem tekinti 
magát organikus építésznek, és aki-
nek tervei nem is viselik magukon az 
ilyen stílusjegyeket. Németország, 
ahol különösen érzékenyek az ökoló-
giai problémák iránt, és amely ezen a 
területen jól fejlett építőiparral rendel-
kezik, valamint olyan törvényekkel, 
rendeletekkel, melyek elősegítik az 
egészséges, ökológikus építészet fej-
lődését, mindezt az organikus stílus 
adoptálása nélkül képzeli. Ez a jelen-
ség – mely sokkal kevésbé érezhető 

Magyarországon – jellemző a biotech-
nológiai fejlődésen alapuló építészet-
re, amely közvetlenül részesül az 
ökoszisztéma kutatásának felfedezé-
seiből, sőt, bizonyos esetekben zooló-
giai tanulmányokéiból és ezeket alkal-
mazza saját területén. Ha mindehhez 
hozzávesszük egy inkább apatikus 
építészet kontextusát, amely olyan 
jellegű pszeudo-naturális plasztikus 
formákkal bír, melyeket az építésben 
a legelőnyösebb a virtuális szimuláció 
használatával előidézni, akkor megál-
lapítható, hogy az organikus építésze-
ti koncepció meghallgattatik ugyan, 
de a tényleges szakmai gyakorlatban 
más területek felé irányították át anél-
kül, hogy valójában újra definiálnák. 

Manapság természetesnek tűnhet 
minden anélkül, hogy a legcsekélyebb 
kapcsolata lenne magával a termé-
szettel. A rendelkezésünkre álló új 
technológiák eszközrendszere teszi 
lehetővé az ilyen típusú túlzásokat. A 
felsoroltak egyértelművé teszik az ál-
talános elméleti újrameghatározás 
szükségességét, különösen a magyar 
organikus építészet vonatkozásában, 
nemzeti és nemzetközi szinten egy-
aránt, ahol pontosan megvitatható, 
melyek a kifejezetten antropozófiai 
inspirációs aspektusok és melyek a 
biológiából vagy a zoomorfológiából 
eredők, melyek jellemzik. Fontos to-
vábbá pontosítani, hogy hová helyezi 
magát a magyar organikus építészet 
a legújabb ökológiai és technológiai 
fejlődés viszonylatában. Végül a szak-
mának fel kell vállalnia pozícióját a 
nemzeti identitás tárgykörében az 
európai egység tendenciáinak fejlő-
désével szemben, amelyek kifejeződ-
hetnek stilisztikai és építészeti terüle-
teken. Ez olyan irány, amelyben a 
kormányzati politika kötelezettséget 
vállal. Az organikus irányzatnak el 
kellene kerülnie, hogy olyan pozícióba 
sáncolja el magát, mely elszigeteli a 
nemzetközi irányzatoktól. 1989 után 
teljeséggel szükségesnek tűnik a po-
zíciók átértékelése.
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