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A Bauhaus öröksége

„…erősségünk az volt, hogy nem voltak előírások és szabályok, hiszen azok egy idő múlva kivétel 
nélkül mind elavulnak, hanem csak egy vezető kéz és a rendkívül ösztönző atmoszféra segítette 
mindazokat, akik készek voltak a többiekkel együtt arra, hogy saját identitásuk elvesztése nélkül 
új felismeréseket kutassanak”

Egy kornak a világhoz való mentális és érzelmi viszonya legfőképp építészeti alkotásaiban 
mutatkozik meg, hiszen a kor anyagi és szellemi adottságai ezekben öltenek egyidejű és látható 
kifejezést, jelét adják a kor világképi egységének, vagy rendezetlenségének. Az építészetben 
nélkülözhetetlen a formaadás valamennyi művészetének és technikájának az együttműködése, 
ezért a teljesség benyomását adja. Ezekkel a gondolatokkal indítja Walter Gropius 1923-ban Az 
Állami Bauhaus eszméje és felépítése című programadó írását, majd hozzáteszi: „Az új építészeti 
szellem valamennyi alkotómunkához új feltételeket követel” (Gropius, W. 1923).

A Bauhaus nemzetközi összefogással létrehozott pécsi kiállítása, s a kiállítás jól megválasztott 
dokumentumokban és tanulmányokban bővelkedő reprezentatív és kimerítő katalógusa – mely maga 
is számot tarthat az iparművészeti alkotás becsére –, valamint a vele kapcsolatban megjelent 
elemzések feleslegessé teszik további értékelését. Viszont a Bauhaus paradigmatikus szellemisége, 
hatásrendszere és mai népszerűsége olyan szempontok felvetését sürgeti, amelyek mindezt 
magyarázzák. Ebben az írásban elsősorban az alapító mester, Walter Gropius programadó 
tanulmányait, a modern építészetre vonatkozó szakmai elveit fejtegető dokumentumokat 
vizsgálom, majd azonosítok néhány összetevőt azok közül, amelyek a Bauhaus avantgárd 

(Walter Gropius 1963)

1. ábra: Bauhaus logo
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fordulatának majdnem egy évszázada tartó, gyökeres hatását igazolják a társadalomszemlélet, az 
építészeti modernizmus, a művészettörténet és az urbanisztika területén. 

Apolló és Dionüszosz, modern és posztmodern szituációk 

A modern művészet előfeltétele az évszázadokon át rögzült látás- és ábrázolás konvenciók 
elvetése, a régi értékek szétzúzása, újak állítása és a szuverén művészi szubjektivitás 
megnövekedett szerepe a művek létrehozásában olyanképpen, hogy ami individuálisan érvényes, 
egyúttal szükségszerűen igaz is legyen. A modern művészetet meghatározó sokszínű avantgárd 
mozgalmak kétféle indíttatás mentén kiáltás típusú, vagy küldetéses, és jelben létező, vagyis 
anyagcentrikus irányba rendeződtek (Petőcz A. 2008). Ez a dichotómia jelent meg már Goethe naiv 
és szentimentális költészetről szóló elméletében, Wilhelm Worringer absztrakció vagy beleérzés 
eredetű, majd Friedrich Nietzsche dionüszoszi és apollói gyökerű művészetfajtáiban. A fennkölt és 
civilizált „apollói” emberrel szemben áll az örök lázadó, szenvedélyes és barbár „dionüszoszi” 
ember. A két princípium párhuzamosan működik, kiegészíti egymást. Ugyanez a paradoxon munkál 
az expresszionizmus versus kubizmus, a dadaizmus versus konstruktivizmus, a szürrealizmus versus 
futurizmus, a pop art versus op art, az informel versus minimál art ellentétpárjaiban.

Ontológiai metszetben, két egymással váltakozó tipikus szituációval írható le a modern művészet 
társadalmi fejlődése (Hegyi L. 1986). A nagy társadalmi átalakulások, tényleges kulturális 
értékváltozások idején közvetlen kapcsolatba kerül a művészeti és a társadalmi gyakorlat. Ezekben 
a „modern szituációkban” a művészek expanzív törekvései extrovertált megnyilatkozásokban 
öltenek testet. Új médiumokat, új kifejezési formákat, új közvetítő csatornákat fedeznek fel, 
felrúgják a konvenciókat, individuum-ellenesek. Esztétikai puritanizmusuk aszketikus 
moralizálásban, az etikai kategóriák elemzésében, internacionalista kultúrafelfogásban nyilvánul 
meg. A rombolás és építés elve az esztétikai önértékűség helyébe az esztétikai hatékonyságot 
állítja. Társadalmi politikai átalakulások után (ahogyan például Európában az 1920-as években) 
sajátos vákuumhelyzet alakul ki, a közéleti szerepvállalás jelentősége csökken. A kialakuló 
„posztmodern szituációban” a művészek a művészeti-kulturális szférába vonulnak vissza, defenzív, 
alkotói attitűdök válnak jellemzővé, amelyek célja a belső teljesség, a szubjektív intenzitás 
gazdagítása. A társadalom és a művészet között a kulturális metafora közvetít, amely a tradícióhoz 
kötődik, a művész a mítosz aktualizálásának lehetőségét kutatja. A művészi individuumok autonóm, 
személyes stílus kialakítására törekednek, amely az egyéni formaszemlélet és kézjegy nyomát 
viseli, a személyiség hitelessége ismét döntő szerepet játszik.

A modernitást katalizáló avantgárd inspirálhat politikai mozgalmakat és totalitárius ideológiákat. 
A társadalmi elkötelezettséggel szemben bizonyos avantgárd megnyilvánulások akár életidegenek is 
lehetnek, hiszen a művészet belső törvényeinek feltárásáról gondolkodó, „jelben létező” művész 
csak önmagát képviseli (Husz M. 2010).

A művészeti és építészeti irányok örökös ingája a dionüszoszi pólustól az apollói felé, a 
kábulattól az önuralom és harmonikus mértéktartás felé lendül. Az apollói idea nem szűnő 
bűvöletében az Egyesült Államokban felhőkarcolókat tervező építészirodák vezetőjeként a már 
érett Gropius 1954-ben dél-amerikai és távol-keleti útra indul, hogy összehasonlítsa az archaikus, 
rituális építészetet saját gyakorlatával, s nagyobb összefüggésekben vizsgálja felül saját 
elképzeléseit.

Cikkei és előadásai gyűjteményének az Apolló a demokráciában címet adta. Életművét, a 
modern építészetet olyan kitartóan folytatott kutatásként fogja fel, amelynek pozitív és negatív 
eredményei is voltak, de amelynek célja az volt, hogy a XX. századi ember számára újra 
megteremtse az élet ritmusának megfelelő építészeti környezetet, mellyel képes lesz azonosulni. 
Élete végén – a fejlett társadalmak posztmodern szituációjába érve – elismerte, hogy eszményeit 
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egy ideig túl egyoldalúan uralták a szédítően gyors fejlődés hatalmas nyomására kialakult 
felismerések. „Ezeket felül kell vizsgálnunk, visszaadnunk relatív értéküket, feldolgoznunk, és úgy 
kell őket felhasználnunk, hogy új egyensúly keletkezzék”. A XX. századi társadalmaknak az apollói 
mecénást az állampolgárok kulturális akaratával kell helyettesítenie. Ebben a demokráciában 
Apolló új szimbólummá, a technika anyagi hatalmának ellensúlyozójává válik” (Gropius, W. 1967). 
Gropius felismeri, hogy a környezet megtervezésének és kialakításának sikerében az összefüggések 
meglátása sokkal jelentősebb, mint a tökéletes részmegoldások kultusza. Nevelési elveit is áthatja 
a generalista szemlélet a specialista ellenében, hiszen értő közönségre is szükség van. Nem 
korlátozhatjuk tevékenységünket a szép arányok hangsúlyozására, magának az életnek kell olyan 
szerves vázat építenünk, amelynek keretei között szépségben bontakozhat ki. 

Ez a társadalom felé expanzív művészetszemlélet valójában egész életművében domináns volt, a 
szociális szempontok mindig meghatározó szerepet kaptak. A racionális alapokon értelmezett 
emberi szükségletek megfelelősége visszacsatolás a Bauhaus hőskorába, ahol azt a problémát is 
felvetette, hogyan biztosíthatók a legjobb életfeltételek a nagyvárosokban úgy, hogy azok urbánus 
karaktere még megőrizhető legyen.

A gépek és a technika bűvölete – holisztikus tér- és társadalom-felfogás

A XX. század első évtizedei a gépek, a gépesítés, a tömegtermelés bűvöletében teltek. Csak 
látszólagos az ellentmondás a Bauhaus ezoterikus – eufémikusan romantikusnak nevezett – 
előéletével, hiszen időben, szellemiségben a szecesszió modern összművészeti felfogásának 
folytatásáról, ellenpontjáról van szó. Gropius egyrészt felismeri, hogy a XIX. századi művészeti 
akadémiák zsenire alapozott szemlélete féltehetségek tömegét képezte ki. Ők a társadalom, a nép 
számára hasznavehetetlen szépészeti tevékenységet folytattak, mígnem Angliában Ruskin és Morris, 
van de Velde Belgiumban, Olbrich, Behrens Németországban, végül a Deutscher Werkbund 
előkészítette az új eszme, „teremtő művészet” talaját az új nemzedéknek az iparba és a 
kézművességbe való bevezetésével. Másrészt magát az ipari termelést is a kultúra egyik 
megnyilvánulásának tekintette, s arra törekedett, hogy a gyártmányok a kultúra koncentrátumai 
legyenek. A való élettel fenntartott gazdasági kapcsolat végigkísérte az iskola történetét, ahogyan 
a szakmai, pedagógiai és gazdasági szempontok kettőssége is. Az új típusú tanintézetbe olyan 
hallgatók válogatását szorgalmazták, akik minél hamarabb képesek „megfogható eredményt 
felmutatni” (Forgács É. 1991). A mindenkori politikai és pénzügyi helyzet sem tette lehetővé az 
iskola autonómiáját. 

A művészet ettől fogva nem a festészet, szobrászat, grafika termékeit jelenti, ezeket a gépi 
termelés által meghaladott tevékenységeket szinte a múltba utasítják. A spontán alkotóművészeti 
tevékenységet felváltja egy precíz mérnöki tervezői munka, melynek hatására a forma és funkció, 
a felhasznált anyagok, valamint a szerkezetek kialakítása soha nem látott prioritást nyer az 
esztétikummal szemben. Gropius és munkatársai a személyes egyszeriségre, az intuíció erejére úgy 
tekintenek, mint az új, átlelkesített formai kifejezés elixírjére. Ez az új esztétika valójában a 
formatervezőre vonatkozik, aki új anyagból, új formájú, vagy új funkciót betöltő tárgyakat, 
eszközöket, lakótereket tervez. Gropius a sztenderdizálás, a típustermékek tervezésében és 
térhódításában látta a jövőt. A későbbi ellentmondások abból is adódtak, hogy a Bauhaus tanárai, 
Klee vagy Kandinszkij öntörvényű metafizikai festészete nyilvánvalóan nehezen volt egyengethető 
egy elektromos vízforraló tervezéséhez. 

Az ember, a közösség a maga szükségleteivel, és a termékeny művészi gondolat a térelképzelés 
és a téralakítás teremtő folyamatában találkoznak akkor, ha a tervező „tudása és képessége 
engedelmeskedik a statika, mechanika, optika és akusztika valamennyi természetes törvényének, 
és együttes birtoklásukkal megtalálja a biztos eszközt, hogy megtestesítse a magában hordozott 
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szellemi eszmét. A művészi térben a valós, a szellemi és a lelki világ minden törvénye egyidejű 
megoldásra lel” (Gropius, W 1923 p. 60.). 

A művészek és a képművesek, a tanítás és a tervezés, a szépművészet és az iparművészet 
közötti megkülönböztetés hatályát vesztette. „A művészet és a technológia – az új egység”– 
hirdették, az iparági lehetőségeket ki kell használni, cél a funkcionális és esztétikus design. A 
Bauhaus-műhelyekben előállított prototípusok célja a tömeges gyártás volt. Végeredményben az I. 
világháború hatására létrejött gépipari gyártási technológiát használták ki a tömegtermelés 
céljaira.

Az új építészeti gondolat

A modern építészetet a gyors kapitalista fejlődés, a tömeggyártás igénye kényszerítette ki. Ez a 
rohamos ipari fejlődés tipikusan Németországban volt megfigyelhető, ahol az első igazán modern 
épületek is megjelentek, mint korszerű gyárépületek. Walter Gropius és Alfred Meier tervei alapján 
készült 1911-ben a Fagus művek gyárépülete, és 1914-ben a kölni Werksbund kiállítására tervezett 
pavilon. Ezek alapvető szemlélete a funkcionalizmus és a konstruktivizmus volt. A szerkezetiséget a 
képzőművészetben használt konstruktivizmustól eltérően a funkcionálisan szerkesztett 
alaprajzokra épülő, nyíltan megjelenő vasbeton és acéltartók rendszere jelenti. A tipizálás és a 
tömeggyártás elve a művészet nevében tiltakozókkal találta szemben magát. Ám egy évtizeden 
belül a Bauhaus iskolája a tömegtermelésű építészet és a modern művészet egységének 
megteremtését tűzte céljául, évtizedekre szóló szellemi programot adott: az érlelődő modern 
művészeti törekvéseket összegző alkotómódszert és magatartást, amely – bár annak ellenére, hogy 
az igazgató személye mindig építész volt, magát az építészeti oktatást valójában az utolsó sorban 
munkálta ki – az építészet megújítása révén vált jelentőssé. Gropius kiemelkedő szervezőkészsége 
és etikai hitele, nemzetközi kapcsolatai, s a folytonos innovációra kényszerítő gazdasági és 
történelmi okok a Bauhaust rövid idő alatt a huszadik század első felének legjelentősebb építészeti 
és művészeti intézményévé tették. 

A két világháború közötti rövid 14 év története a nemzetközi modernizmus emblémája lett. A 
Jugendstil kísérleteinek otthont adó, van de Velde által még 1906-ban épített weimari 
műhelyépületbe Gropius új tanárok sorát hívta meg.

Apollói princípium és modern településszervezés
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Az iskolának már 1922-ben vezető szerepe volt az európai konstruktív irányzatok között, 
szövetségesekre talált a De Stijl művészei, valamint a Kazimir Malevics vezette orosz 
konstruktivistákban. Az 1923-as weimari kiállítás kísérleti házai már a gépipari technika szellemét 
hordozták. Jobboldali támadások miatt 1925-ben Dessauba költözött az iskola a Gropius tervezte 
modern épületbe. Gropius rövidesen megvált az intézménytől, hivatkozva tervezői munkájára, és 
talán tiltakozásul a forma és esztétika túlzott gyártástechnológiai alárendeltetése ellen is, mely az 
50-es évekre létrehozta a szociálrealista irányvonalat. Tőle Hannes Meier, majd Mies van der Rohe 
vette át a vezetést 1930 és 1933 között. A fasizmus hatalomátvétele után az iskola Berlinbe 
költözött, majd fél év múlva bezárták, tanárai és diákjai az Egyesült Államokba költöztek (Rosch G. 
2005). 

Az új építészeti szellem a tehetetlenség legyőzésének és az ellentétek kiegyenlítődésének 
törekvésében nyilvánul meg. A vízszintes új statikája a fő súly harmonikus felemelésére törekszik, 
ami az épületrészek középtengelyes szimmetriája és az egymásnak megfelelő részek élettelen 
azonossága helyett aszimmetrikus, de ritmikus kiegyensúlyozottságot jelent. Gropius hangsúlyozza, 
hogy az építés kollektív munkájának megfelelően fejlődésének az összesség érdekét kell szolgálnia. 
A lakásínség enyhítésére a technikusok, kereskedők és művészek együttes munkájával összegezni 
próbálta a lakóépületre vonatkozó valamennyi gazdasági, technikai és formai eredményt, hogy 
elérje a lakóépületek lehető legnagyobb tipizálását és variálhatóságát. Olyan nagyméretű 
„építőszekrényt” álmodott, amely lehetővé teszi a lakóegységek, lakógépek összeszerelését a lakók 
száma és igénye szerint. A legnagyobb építészeti egység, a város korpuszát is funkcionális 
épületegységeknek a tér és az anyag takarékos felhasználását szem előtt tartó együtteseként 
határozta meg. Elvei a típusalapformák korlátozása, a sokféleség egysége, egymás mellé 
komponálás és ismétlés az utcákhoz és a közlekedési eszközökhöz alkalmazkodva (Gropius, W. 1923 
p. 67.). A geometria és az ortogonalitás piedesztálra emelésével az előre gyártott panelekből 
alakított lakótelepek réme kísért. A hetvenes évek szovjet típusú házgyári lakásprogramja azonban 
messze áll az eredeti elvektől. A „skandináv kapitalizmus” avagy „szociális piacgazdaság” lényege 
éppen az, hogy a piacgazdaság eszközeit és struktúráját a közösség iránti elkötelezettség és 
felelősségérzet irányítja. Ez a mai gyártásban úgy jelenik meg, hogy az ipari termelésbe beépül a 
környezettudatosság, a lehető legkevesebb hulladék termelésének elve, az alapanyagok precíz 
kiválasztása, és a nemzeti, helyi munkaerő alkalmazása is. 

A modern mozgalom radikálisabb iránya – Le Corbusier szárnyai alatt – később felhatalmazást 
adott a meglévő struktúrák figyelmen kívül hagyására, s a régi városrészeket a fejlődés gátjainak 
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3. ábra: A dessaui Bauhaus-épület tetején, balról: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, 
Moholy-Nagy László, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Breuer Marcel, Vaszilij 
Kandinszkij, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl és Oskar Schlemmer. Forrás: Wikipedia 
fotóarchívum
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tekintve tabula rasa kiindulásra törekedett. 
A történelmi Bauhaus klasszikus modern mozgalma nem lett volna lehetséges politikai és 

gazdasági innovációk nélkül: az új finanszírozási modellek felkutatása és kidolgozása, a 
szövetkezet-alapítások, a települések építészeti megbízóként játszott szerepe – ez mind-mind 
kellett ahhoz, hogy az új építészet kibontakozhasson. Elveihez hűen, az európai hagyományok 
folyamatossága ellenében egy jóval tágabb elméleti alapra hivatkozva (Fonyódi M. 2005) új 
alapokra helyezte az építészet és a várostervezés filozófiáját.

Örökség

Miután Németország visszasüllyedt a diktatúrába, Walter Gropius a „Harvard Graduate School of 
Design” keretei között folytatta a Bauhausban megkezdett munkát. Közben a Bauhaus eszméje 
népszerűvé vált, eltorzították és elkezdtek visszaélni vele. A körültekintően megfogalmazott, a 
szerkezet és a funkció egységére, valamint az intuitív alkotói fantázia előtérbe állítására, és a 
korszerű anyagok preferálására vonatkozó elveket csővázra, sarokerkélyre, lábakon álló 
szerkezetekre egyszerűsítették. Egy sohasem létezett, népszerű Bauhaus-stílus formalisztikus 
dogmája ellen tiltakozott Gropius már a mottóban idézett1963-as beszédében.

A posztmodern élethelyzet gyors lezárulása után napjainkban valódi vonzódás tapasztalható a 
letisztult, fegyelmezett és fennkölt apollói környezet után. Ahogyan egy lakberendezési portál 
fogalmaz: „A bauhaus formavilágára az egyszerű geometriai síkok és testek ábrázolása a jellemző. 
Többnyire a gyáripar által előállított alapanyagokat használja fel, mert ezek nagy mennyiségben 
állnak rendelkezésre a szériagyártási törekvéseihez. Színvilága visszafogott, inkább szürke, mint 
sem kirívó. Sok fémet használ, főleg acélcsöveket, de ezek felületét csillogó krómozással vonja 
be. Talán a piros és fekete színek súlyozott használatával próbálja, a néha már puritánnak 
mondható szögletes és sarkos megoldásait kirántani az egyhangúság csapdájából” (Horváth T. 
www.lakberendezes.hu).

A Bauhaus utódintézményét 1937-ben Chicagóban alapították meg. Bár a Bauhaus befolyása 
Amerikában több helyen is felerősödött, a New Bauhaus fogadta el a Weimarban és Dessauban 
Walter Gropius által tervezett teljes képzési programot. Az egykori Bauhaus mester Moholy-Nagy 
László volt az alapító igazgatója és haláláig vezetője. A New Bauhaus, School of Design (1944 óta 
Design Intézet) fegyelmezett kísérletezést folytat anyagokkal, technikákkal és formákkal, a 
tanítványai tervezési képességeinek felszabadítására. Szigorú műhely-előtanulmányok után (fa, 
furnér, műanyag, textil, fém, üveg, gipsz, stb, hatások, anyagszerkezet és alkalmazhatóság, 
szövés, mázolás) természettudományok és humán tudományok következnek, a fotóhasználat pedig 
nóvum. A tanárok között Kepes György, Nathan Lerner, Arthur Siegel vagy Harry Callahan 
szerepelnek.

A módszertan és a képzési célkitűzések egyre inkább alkalmazkodtak ott az amerikai 
igényekhez. Moholy-Nagy László hagyományát folytatta az Institute of Design-ban Serge Chermayeff 
holisztikus tervező. 1955 óta az ipari formatervező Jay Döblin inkább a gazdasági célokra 
összpontosít. A Bauhaus módszer Chicagóban tovább fejlesztve él tovább, amelyet számos más 
amerikai egyetem is átvett. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államokban 
visszaszorult addig uralkodó Beaux Art hagyomány (www.bauhaus.de).

A története predesztinálta 1945 után a Bauhaust arra, hogy a liberális, haladó Németország 
mintapéldájává stilizálják, s ekképp fontos szerepet kapjon Nyugat-Németország identitásának 
formálódásában. Kelet-Németországban némi késéssel ment végbe a recepció. Az NDK első éveiben 
ugyan komoly kísérletek történtek a Bauhaus-hagyomány újjáélesztésére, ezeknek azonban a 
sztálinizmus véget vetett. A fokozatos újra-felfedezés az 1960-as és 1970-es években történt meg.
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4. ábra: Moholy-Nagy László, brosúra a „New Bauhaus”, Chicago 

5. ábra: Walter Gropius és The Architects’ Collaborative, Pietro Belluschi és Emery Roth and Sons: 
„Grand Central City Building” (PANAM), New York, befejezve 1963-ban. 59 emeletes épület, amely 
keresztben áll a Park Avenue fölött, az egész környezet új súlypontját teremti meg.
Forrás: neboskreb.info

http://neboskreb.info
http://neboskreb.info
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A modern irányú törekvések és avantgárd kezdeményezések a magyarországi nyomtatott 
sajtóban először 1920-ban, a Krónika című folyóirat kiadásával jelentek meg, melynek frontembere 
Weininger Andor volt. A Dokumentum és a Munka, Kassák két, 1926-27 és 1928-39 között megjelenő 
lapja a nevesebb külföldi tervezők munkáit mutatta be, valamint szociális, morális és filozófiai 
kérdéseket boncolgatott. Az építészeti publikáció legnívósabb szaklapjának, az 1928-ban indult, 
Bierbauer Virgil által szerkesztett, két évtizeden keresztül havonta megjelenő Tér és forma 
számított. 

A konzervatív társadalmi rétegek szemléletmódját kifejező történeti építészeti ízlés elavulása, 
az új szükségletek, az ipari fejlődéssel járó városnövekedés feladatai és a technikai fejlődés az 
1920-as évek elején a változás, a régi formákkal szakító, a gazdasági és szociális szempontokat 
jobban figyelembe vevő modernizmus irányába mutatott. A 28 neves európai építészt, élükön Le 
Corbusierrel összefogó Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa (Congrès Internationaux 
d'Architecture Moderne/CIAM) második összejövetelének témája a korszerű kislakás kérdése volt. A 
„szociális építés a széles néprétegek számára” cél megoldását a „tökéletesen praktikus, a 
természettel élő kapcsolatban álló, nyugalmas és jól védett” lakásokban látták. A CIAM 
kongresszusait előkészítő bizottság mintalakótelep felépítését szorgalmazta Budapesten. Ez az 
igény vezetett Pécsen a Megyeri Kertváros Építő Szövetkezet megalakulásához. 

Magyarországon is érvényesült a 20-30-as évek modernista esztétikája és képviselői. A 
modernizmus politikailag motivált szemléletét elutasító akkori állami megrendelők kevésbé 
foglalkoztatták őket Budapesten, mint inkább a vidéki városokban, jelesül Pécsett. Így inkább a 
magánberuházások területén maradtak ránk komoly építészeti értéket képviselő, egyértelmű 
szándékokat kifejező, letisztult és racionális architektúrájú épületek. Ezeket eredeti formájukban 
ma már kevéssé élvezhetjük, eltekintve a műemléki védelem alá vett házaktól. Az itthon is egyre 
elfogadottabb minimalista irányzatok révén az új keletű egyszerűség, letisztult, funkcionális 
formavilág is helyet talált magának az építészetben és a belsőépítészetben (Rothmann G. 2010). 
Felértékelődtek a két világháború közötti épületek és belső terek is, a modernség forrásvidéke, 
különösen a kiemelkedő magyar részvétellel működő, legendássá vált Bauhaus.
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6. ábra: Weichinger Károly: A Pálos Rend temploma és kolostora Pécsett (1932)
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BÉRES GÁBOR

Regionális EKF pályázatok (DDOP-4.1.1.D) szakmai értékelésének 
főbb szempontjai

A Pécs és környezete életét nagymértékben befolyásolni képes Európa Kulturális Fővárosa 2010 
program pozitív regionális hatásait jelentősen szolgálta az a pályázati lehetőség, amellyel a régió 
kis- és középvárosai fejlesztési forrásokhoz juthattak. A cikkben a „Pécsi Európa Kulturális 
Fővarosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása” című pályázathoz 
benyújtásra került kulturális stratégiák értékelési szempontjait tekintem át.

2010-ben – Essen és Isztambul mellett – Pécs volt Európa Kulturális Fővárosa. A program azt 
célozta, hogy a térség kulturális kínálatának fejlesztésével és bemutatásával, illetve a 
programsorozatot övező kiemelt nemzetközi és hazai figyelem kihasználásával a régió tartósan 
fejlődési pályára álljon, bővüljenek a kulturális és kreatív vállalkozások piaci lehetőségei, 
fellendüljön a régió turizmusa, bővüljön a foglalkoztatás.

Annak érdekében, hogy az EKF programsorozat céljának megfelelően a pozitív hatások ne csak 
Pécsett, hanem a dél-dunántúli régió más területein is érvényesüljenek, a Regionális Operatív 
Program készítői szükségesnek ítélték a régió más városainak támogatását is. Ez egyrészt a 
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