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noé bárkái belgiumban
Jean-Jacques Maessien, a Liège-i Design Biennálé szervezője tavaly ősszel
meghívta a magyar élő építészeti kiállítást idei októberi programjába,
amelynek fő témája a természet, s
ezen belül a természet és a kortárs
képző- és iparművészetek kapcsolatát
kívánja sokrétűen bemutatni. A kiállítást előkészítő megbeszélések miatt
januárban két napot töltöttem Liègeben. Ott csatlakozott a beszélgetésekhez Nathalie Grekofski, a húsz éve
Magyarországon, a Makonában dolgozó belga építész, aki nagy hely- és
főleg francia nyelvismerettel rendelkezik. A kiállítás tervezett helyszínén
a Lambert Lombard építésziskolán
(Institut superieur d’architecture Lam
bert Lombard), amelynek egyik választható szaka az organikus építészet,
az igazgató, Henri Chaumont fogadott, amennyi ideje a korrekciók közben erre jutott. A tizenkilencedik szá
zadi Beaux Arts épületben, amelyben
eredetileg gyógyszerészek tanultak,
három egymás feletti szinten vannak

a rajztermek, amelyeket az egybefüggő terekben csak alkalmi, mozgatható
válaszfalak osztanak kisebb műtermekre. A Biennálé két további építészeti kiállításra készül számtalan egyéb
bemutató és rendezvény mellett, ame
lyeket együtt október 4-én nyitnak
meg, egyik egy párizsi összeállítás az
ökologikus gondolkodás építészeti
jelenlétének történetéről, a másik Fran
çois Schuiten belga grafikus, képre
gényrajzoló utópisztikus zöld-építészeti víziói.
A megbeszélések legfontosabb része egy belga-magyar építésztalálkozó
előkészítése volt, amelyet azért tar
tottam fontosnak, mert úgy tapasztaltam, hogy különös módon erre a két
egymáshoz nagyon kevéssé hasonlító
országban alakultak ki a hetvenes
évektől kezdve erőteljes organikus
építészeti mozgalmak, amelyek ráadásul lényegükben eltérnek az általános
európai gyakorlattól. A szerves építészet második világháború utáni nemzetközi jelentkezése és megerősödése
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közvetlenül kapcsolódik az antropozó
fiai mozgalomhoz. Az 1990-ben Amsterdamban megalakított szervezet, az
International Forum Man and Architec
ture, amelynek célja, hogy informatív
módon összefogja az organikus építészeti törekvéseket, kezdeményezői
révén maga is kötődik az antropozófiá
hoz, de a teljes nyitottsággal befogadott építészek túlnyomó többsége
maga is antropozófus és a nyugat-eu
rópai gyakorlat szerint munkáik jelentős része is antropozófiai irányultságú
intézmények megbízásából készül.
Kelet-Európában ilyen megbízások
1989 előtt egyszerűen nem léteztek,
az ilyen szemlélettel dolgozó mai intézmények – Waldorf óvodák és iskolák – száma pedig nem olyan jelentős,
hogy egy irányzatot fenntartó építészeket ellásson munkával, nagy részük
egyébként is meglévő épületekben
kapott helyet.
A magyar szerves építészet azonban
eleve másképpen is szabta meg a kö
vetendő irányt, az antropozófiát olyan
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A belga François Schuiten építészeti víziói

kiindulásnak tekintve, amely a társadalmi és művészeti kérdések megválaszolására alkalmas, függetlenül annak konkrét tartalmától. Ez a szociális
környezetre érzékenyen reagáló, az
építés folyamatát gyógyító erejű drámai eseménysorozatnak felfogó, holisztikus szemléletű építészet – kísérletező lépéseivel együtt – természeténél fogva sokkal inkább megfelel az
antropozófiát megalapító Rudolf Stei
ner szellemiségének, mint az ismétlődő funkciókhoz ismétlődő formákat
hozzárendelő„ortodox”antropozófus
építészet. Az irányzatot saját munkáival és saját kezdeményezésű pedagógiai tevékenységével megteremtő
Makovecz Imre számára csak az egyik
ihlető forrás volt a steineri gondolkodás, bár az állította a reális helyére a
többit: Frank Lloyd Wright építészetét,
a középkori, „preraffaelita” világ társadalomhoz és természethez való viszonyának rendjét és a népi építészeti
hagyományt. Tanítványai, később
munkatársai elé ezt a széleskörű tájékozódást állította követendő példaként, s ebből ki-ki a maga habitusa és
tehetsége szerint merített keresve az
utat a mester hatása és saját személyes szakmai ambíciója között. A hatvanas évek közepétől tartó folyamat
eredménye a szerves építészet körébe
sorolható építészek európai viszonylatban kiemelkedő száma és szerve-

zettsége lett – és sokszáz alkotás az
egész ország területén, egy-egy családi háztól egész városközpontokig.
Az iskolává, mozgalommá terebélyesedő irányzat nem egyszerűen szakmai csoportként, hanem társadalmi
tényezőként van jelen a magyarországi közéletben, mert alkotásai, elsősorban középületei eleve a helyi társadalmi kérdésekre keresik a választ, és
kevésbé a szakmai kihívásokra.
Belgiumban a szerves építészeti iskola Jacques Gillet személyéhez kötődik, aki az ezerkilencszázhatvanas
években a helyszínen ismerte meg az
amerikai Frank Lloyd Wright-tanítvány
Bruce Goff öntörvényű, semmilyen
hagyományt, kánont nem ismerő épí
tészetét, és ezt az impulzust ültette át
saját munkáiba, illetve tanítványainak
képzésébe. Először saját testvére számára tervezett és épített fel egy erdei
környezetben álló, vékony betonhéjból szerkesztett családi házat, 1968–
69-ben, Félix Roulin szobrász és René
Greich mérnök közreműködésével,
amely a nemzetközi építészeti sajtóban ismertté tette a nevét. A barlangra
emlékeztető terekből álló plasztikus,
szoborszerű építmény a használó sze
mélyes igényei szerint és minden
részletében művészi intuícióval alakított formákkal készült. Az építést nem
csak személyesen irányította, hanem
annak gyakorlati kivitelezője is volt, a
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formálásmód az előre megalkotott
koncepció ad hoc részletképzéssel
megvalósított folyamatában történt.
Utolsó munkája, amelynek befejezését már tanítványainak engedte át, a
saját maga számára tervezett nyaraló,
messze minden településtől, valóban
mintegy a gazdagon burjánzó növény
zetből kinőve. A helyszínen összeeszkábált szoborszerű faalakzatok adták
az alépítmény zsaluzatát, amelyre
precízen előre megtervezett acéllemez idomok épülnek rá tartószerkezet
ként, áttekinthetetlen térbeli struktúrát, a precíz vízió és a spontaneitás
sajátos keverékét alkotva. A ház immár
több mint húsz éve épül, készültségi
fokáról nincs aktuális ismeretem, de
az általam húsz éve látott alaptestek
is lenyűgözőek voltak, ahogy magukon viselték egy szenvedélyes művész
személyiségének lenyomatát.
1990-ben, ugyanabban az évben az
egyik Gillet-tanítvány, Bernard Her
becq több munkáját is módunkban
volt megtekinteni, amikor az IFMA
amszterdami alakuló konferenciájáról
tartottunk hazafelé Csernyus Lőrinccel és Turi Attilával, magunkkal Magyarországra költöztetve Nathalie
Grekofskit, aki akkor csak tanulmányi
céllal érkezett, aztán végképp gyökeret eresztett Budapesten. Őt is Jacques
Gillet irányította ezen az útján úgy,
hogy diplomatervének opponenseként vázolt fel előtte több továbbtanulási lehetőséget, hol fejleszthetné
a tervben mutatott tehetségét, s az
ajánlatok között volt Makovecz Imre
irodája, őt publikációkból, s leginkább
talán az 1985-ös párizsi előadásáról és
az akkori francia nyelvű közleményekből ismerte a Liège-i professzor.
Az 1950-ben született Herbecq, akit
2003-as kiállítási katalógusának előszavában Jean-Pierre Rouge a liège-i
organikus építészeti iskola tagjaként
mutat be, ebben a katalógusban hét
családi házát, bútorterveit és egy
Liège-ben nemrégen elkészült többlakásos családi házát közli. Ez a szerény
életmű annak a belga organikus építészetre jellemző munkamódszernek
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Bernard Herbecq egyik modellljét mutatja • lent: műtermi részlet • a szemközti oldalon
és a következő oldalpáron: Herbecq hullaházból átalakított Liège-i lakóháza és annak részletei

köszönhető, hogy az építész egyrészt
hosszú időn át foglalkozik a tervvel,
annak minden részletével, másrészt
maga is részt vesz a megvalósításban,
pontosabban felvállalja a többnyire
egyszemélyes kivitelezést a szerkezetépítéstől burkolatokig, egyedileg
megtervezett bútorokig. Herbecq első
munkája saját családi háza volt Jehayben, 1979 és 1981 között, egy használaton kívüli vicinális egykori állomásépületének helyén. A telken megmaradtak a pálya nyomai és az új ház mint
egy indulásra kész vasúti szerelvény
áll a régi síneken. Az épület közepét
hatalmas, növényekkel teli üvegház
foglalja el, s mintha hosszú spontán
építési folyamat eredményeképpen
jött volna létre a ház, toldalék jelleggel
csatlakoznak hozzá a további részek,
egyik oldalon a hosszú, irodát, fürdőt,
hálószobát magába foglaló, változatos, színes ablakaival vidámságot sugárzó tömb, másik oldalon a nagyobb
tereket, étkezőkonyhát és dohányzót
tartalmazó hagyományos küllemű
épületrészek. A bonyolult alaprajz jól
érzékelteti, hogy a tervezés a koncepció legparányibb részletekig történt
lebontásával folyt, nincs semmilyen
rutinmegoldás, a ház tökéletes, személyekhez igazodó burkot képez az
adott család körül. Színek, anyagok,
nyílásformák, burkolatok minden
ennek a jegyében fogant, s feltehetően tovább gazdagodott finom részletekkel a kivitelezés folyamán.
Herbecq a nyolcvanas évek végén
– egyedül – Liége-be költözött. Megvette az úgynevezett angol kórház
használaton kívül álló halottasházát.
A kórházépületek egy domb tetején
helyezkednek el, a halottasház a
domb alján, egy lejtős út mentén áll,
kis alapterületű, magas épület, középkori lakótoronyra emlékeztet. Herbecq
kétkezi munkával alakította át és toldotta meg, teljes berendezését maga
készítette. A rideg téglaépülethez fából fecskefészekszerűen tapasztott
hozzá geometrikus idomokból álló, de
szabadon szerkesztett tömegeket,
amelyek révén nagyon változatos és
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gazdag belső terek keletkeztek; nagyon könnyű a Wright-Goff-féle térala
kítás hatását nyomon követni. Életmódjának, körülményeinek változását
folyamatosan követte ez az alakítás.
Hogy ne kelljen sokat lépcsőznie, legújabban a tetőtéri műteremben rendezkedett be úgy, hogy a kádnyi mé
retű fürdőszoba egy szekrény belsejé
be került. Asztalosműhelye a ház toldalékának földszintjén, a parányi udvarról nyílik, itt készültek a ház faszerkezetei és itt dolgozik máig a szükséges
változtatásokon, ahogy a ház alkalmazkodik gazdája életéhez. Sok tervezett részlet még mindig nem készült
el, mikor a házon végigvezetett, lemondóan közölte, hogy az már aligha
nem befejezetlen is marad. A műteremben a polcokon, falakra aggatva
épületmodellek és modellvariációk
hosszú sora, alig néhány valósult meg
belőlük.
A házban találkoztunk össze Éric
Furnémont-nal, akinek egyik ismert
művét, az aywaille-i istállót egyszer
régen bemutattuk olvasóinknak és az
szerepelt az Iparművészeti Múzeum
tavalyi kiállításán is, és Henri Chau
mont-nal. Ezúttal esett szó bővebben
a konferenciáról, amellyel kapcsolatban elhangzott, hogy négy évvel ezelőtt már szerveztek egy találkozót a
belga organikus építészet összes szereplője számára, köztük fennáll egy
információcserén alapuló laza kapcsolat, és azt elsősorban Gillet személye
tartja össze.
Pieter van der Ree így jellemzi a bel
ga organikus építészetet a nemzetközi szerves építészetet bemutató kiállításának katalógusában (Organische
Architektur – Der Bauimpuls Rudolf
Steiners und die organische Architektur
der 20. Jahrhunderts. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart, 2001.): „A belga szerves építészet különösen családi házaival jeleskedik. Ezeken a házakon figyelemre méltó az individuális
karakter és a gondos részletképzés. A
holland gyakorlathoz viszonyítva el
enyésző az előregyártott elemek, kész
termékek használata. Az ajtókat, ab-
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lakkereteket az adott helyre tervezik
és asztalos mesterek készítik el egyedi
leg. Mintha ebben az a kivételes formaés anyagérzék élne tovább, amely a
belga art nouveau-t felvirágoztatta.”
Chaumont ebédre hívott a Liége-től
egyórányi autózásra fekvő házába.
Érezée egészen kis település, főterén
világháborús emlékmű áll a templom
előtt. Az egyik hagyományos megjelenésű lakóház hatalmas üvegfelülete,
plasztikusan faragott farészekkel már
jelzi, hogy a faluban szabad szellemű
építész dolgozik. A térről egy szűk
épületek közötti közön áthaladva váratlanul megdöbbentő látvány fogad,
egy színesre festett, partra vetett hajó.
Ez Chaumont lakóháza, ahonnan naponta jár be a városba, itt él feleségével, a keramikusművész Françoise
Lesage-zsal és építik, tökéletesítik im
már húsz éve. A faluval áttellenes oldalon lankás domboldalak idilli képe
tárul fel, a ház körül gyümölcsös, veteményes, egy kerítés mögött szamár
és a folyamatos építkezés nyomai.
A ház barlangszerűen alakított kőalapra épült, a legalsó szintje hatalmas,
nyitott térből nyíló természetes formák érzetét keltő üregek sora. Erre
épül rá a szabályos, de bonyolultságában megintcsak természetes erdőt
idéző faszerkezet, amely a gótikus
katedrálisok fedélszékeihez hasonlóan deszkapadon készült azonos szaru
zatok sorából áll, ezek azonban egymáshoz képest fokozatosan dőlnek a
ház két vége felé és nem is egymással
párhuzamosan helyezkednek el. A
teljes spontaneitás érzetét keltő szerkezet minden részletében, csomópontjában megtervezett, megmodellezett alkotás. A további szintek egyet
len, a földszinti nagy teresedéssel
közös légteret alkotnak, mint egy hajó
különböző fedélzeti szintjei rétegződnek egymásra, de ezek a szintek a
térbe belógatott, befeszített szobák,
amelyeket hol hidakon, hol csigalépcsőkön lehet megközelíteni. A helyiségek egy része a földszinti üregeket
lezáró kőfödémre került, ilyen a műterem is. A padlót a feleség gyönyörű
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egyedi kerámialapjai burkolják, de ő
készítette a kád, a mosdó csempéit és
a teljes házi étkészletet.
Nem egyedül ez a ház juttatta azonnal Noé bárkáját az eszembe. A belga

szerves építészek művei közül nem
egy első pillantásra is bárkaszerűnek
tűnik, úgy ülnek a földön, mintha víz
is lehetne alattuk, nem a földből nőnek ki, hanem, bár kötődnek a környe-

zethez, abba úgy vannak beleültetve,
hogy önmagukba zárulnak, önmaguk
ban képeznek tökéletes, de zárt egészet. Főleg elkészülésük módja ad tá
pot az analógiának, egy-egy művész
szinte életre szóló feladatként lát neki
két kezével a ház/bárka megépítésének, amelyben mindazt, amit alkotó
művészként személyében hordoz,
tárgyiasítani akarja, hogy átmentse az
embernél kevésbé múlandó világba.
Ez a heroikus küzdelem az anyaggal,
a formákkal a színekkel valóban átment, megörökít valami nagyon fon
tosat az emberi alkotóerő korlátlanságából, az anyag átszellemiesítéséből,
de a bárka mindezt individuális eredményként hordozza, s csak ezáltal,
közvetve válik társadalmi tényezővé.
Azért emelem ezt így ki, mert januá
ri látogatásunkat követően előbb
üzenetként, majd részletes levél formájában érkezett a meglepő hír, hogy
az iskola nem kívánja befogadni a
magyar kiállítási anyagot, mert úgy
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a kerámiaburkolatok felesége, Francoise Lesage munkái (A cikk képei Gerle János felvételei.)
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érzik, hogy az ott pedagógiai zavart
okozna. A felfogásuk, képzési irányuk
eltér a magyarokétól és nem kívánják
folyamatosan magyarázni a diákoknak, hogy ezzel az anyaggal nem
tudnak azonosulni.
A levélben Henri Chaumont többek
között ezt írta: Számunkra a kiállításnak elsősorban pedagógiai haszna kell
hogy legyen, járjon a pozitív felfedezés
lehetőségével, erősítse meg azt a tényt,
hogy az organikus építészeti műhely
egy igényes építészet megteremtésének
a helye, minden előítélet nélküli alkotásé, ami a tervek kifejezését, a formálás
mód kutatását, a kreatívitás gazdagságát, invencióját, és az érzékeny és precíz
megvalósítást illeti.
Liége-ben tevékenykedő kollégáimmal egyetlen közös pontunk van: mind
annyiunknak abban a szerencsében
volt részünk, hogy Jacques Gillet tanított
minket az egyetemen. Az ő tanítása elsősorban tanítványainak magatartására, önállóságára, önkritikájára, a
tervezési folyamat elmélyítésének kutatására irányult, nem pedig az organikus
szabályokra vonatkozó válaszadásra.
Az önállóság és a személyes és őszinte
építészeti konstrukció kutatásában
nincs értelme létrehozni egy csoportot
egy irányt mutató személy körül. Mind
annyiunknak megvan a saját személyes
útja. Ami összeköt bennünket szakmailag vagy az oktatás szempontjából az
az, hogy ráirányítsuk a diákok figyelmét
többféle építészeti felfogásra, amelyek
között megtalálhatják a sajátjukat
minden előítélet nélkül.
A fenti beszámoló világosan megmutatja a két felfogás közötti különbséget, az elutasítást azonban nem
magyarázza. A belga és magyar szerves építészeti megközelítés talán felfogható úgy is, mint két véglet, mindkettőből hiányzik valami lényeges,
ami a másik természetéhez tartozik,
de az éppen a saját természetével ellenkezik.
A sajátos magyar történeti-társadalmi feltételek nem tették, teszik lehetővé az egyetlen feladatra koncentrálás belgiumi szintjét, azt a felfogást,
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hogy az önmagamra fordított maximális energia váljék példaértékűvé és
követendővé. Ez a helyzet kétségtelenül kényszerhelyzet, amennyiben
nem teszi lehetővé, hogy az építész
valóban minden részletre kiterjedően
megtervezzen egy természetelvű, or
ganikus házat, mint Rudolf Steiner
tette az első Goetheanum esetében. A
belga művek között alig fordul elő
más funkció, mint családi ház, esetleg
többlakásos épület, vagyis a szociális
élet területe meghódítatlan marad. A
tartózkodás okát ebben a különbségben látom, ez viszont a párbeszéd
folytatását igényli, a mi nyitottságunk
és érdeklődésünk magától értetődően
megvan ehhez. Biztató, hogy a belga
építészek által is nagyra becsült (ám
Belgiumban munkához egyáltalán
nem jutó) Lucien Kroll kifejezetten
szociális problémák építészeti megoldásával foglalkozik és tavalyi magyarországi látogatása óta többször hangot adott elismerésének.
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követendővé. Ez a helyzet kétségtelenül kényszerhelyzet, amennyiben
nem teszi lehetővé, hogy az építész
valóban minden részletre kiterjedően
megtervezzen egy természetelvű, or
ganikus házat, mint Rudolf Steiner
tette az első Goetheanum esetében. A
belga művek között alig fordul elő
más funkció, mint családi ház, esetleg
többlakásos épület, vagyis a szociális
élet területe meghódítatlan marad. A
tartózkodás okát ebben a különbségben látom, ez viszont a párbeszéd
folytatását igényli, a mi nyitottságunk
és érdeklődésünk magától értetődően
megvan ehhez. Biztató, hogy a belga
építészek által is nagyra becsült (ám
Belgiumban munkához egyáltalán
nem jutó) Lucien Kroll kifejezetten
szociális problémák építészeti megoldásával foglalkozik és tavalyi magyarországi látogatása óta többször hangot adott elismerésének.
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