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A fal burkolatáról

Lehet, hogy létezik korábbi példa is, de ma az 
ősember altamírai barlangját ismerjük el a legrégeb
binek, ahol az ember lakóhelye falára festményt 
készített. Nincs hiteles magyarázata, miért festette a 
gyönyörű bölényt a sziklafalra, de biztos nem csak 
díszítés volt a cél ott, ahol látni sem lehet. A fest
ménytől a rideg sziklafai megváltozott, jelzést visel 
magán, amit közöl, közvetít, az ember egyedülálló 
szellemének jeíét.

Az építészet egészen századunkig hordozta az 
elmúlt korok szellemének képzőművészeti emlékeit. 
Már 4000 éve elszakíthatatlan az egyiptomi építé
szet nyílt, világos tektonikájától a magasszintű abszt
rakcióval alkotott sík- és térbeli plasztika, tudásnak, 
kultúrának céltudatos közvetítője.

Kevésbé totális a görögök képzőművészetének 
és építészetének kapcsolata. E korból is többségé
ben plasztikus emlékek maradtak ránk. Ezek a gö
rög kultúra karakterének megfelelően, a lelki és testi 
szépség, harmónia emberi felfogásának tükrei. E 
jellegzetességek a római kor kultúrájának is sajátjai. 
A képzőművészetek jelenléte, a plasztika mellett a 
síkábrázolás —  falfestmények, mozaikok —  formá
jában, a polgári építészet emlékein, programművek
ben is fellelhető.

A falfestészet az ókeresztény művészetben, a 
sírkamrák, később a templomok falán él tovább, 
majd a bizánci mozaikművészet hatásával gazda
godva a reneszánszban éri el művészi csúcspontját.

A plasztika a románkor és a gótika épületszobrá
szatában, tekronikus díszekkel, figurákkal gazdagít
ja  az építészet egyre mesteribben formált szerkeze
teinek szellemi tartalmát.

A középkor „találmánya" a rózsaablak az ólomke
retes üvegfestmények és az ornamentális plasztika 
csodálatos ötvöződése, A művészetek ilyen találko
zása előrejelzése annak a szintézisnek, amely épí
tészet, festészet, szobrászat között később, a rene
szánszban születik meg, az emberi szellem alkotó- 
képességének eddig sohasem tapasztalt teljességű 
megjelenítésével.

A középkor képzőművészete meghatározott sze
repet játszott az épített terek hatásának kiteljesíté
sével, az épületekben teste töltött eszme emberi 
lélekhez juttatásában.

A reneszánsz az ember magára találásának kor
szaka, a lét kiteljesedéséé. Alapvetően más a 
művészetek szerepe. Az építészeti alkotást, a teret 
a konstrukciót a képzőművészet az ember világához 
emberi érzelmek által köti. Szakadatlan a kötelék— 
legyen a mű szakrális vagy világi —  az emberi 
leiektől a festészeten, szobrászaton át a műveket 
hordozó alkotásig az épületig. E folyamat teljessé
géhez a barokk és a klasszicizmus újabbat nem 
adhatott. A barokk még képes volt az érzelmeket 
mélyíteni, a technikát tökéletesíteni, de a klassziciz
mus már kihűlt, tárgyszerű, az ember lelkét megra
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gadni képtelen. A művészetek egységének közös 
hajtóereje elfogyni látszott. Az eklektika is csak 
ismételt, korábban szabott konfekciót viselt, az ele
mek, a formák és színek nem hordozták a szellem 
üzenetét.

Ekkor, ebből a szürkülő világból teremtette újjá a 
kultúrát az emberi megismerés. A képzőművészet 
ígéretes, új úton indult az építészet felé és egyesült 
vele a szecesszióban, a reneszánszt idéző egyen
jogúságban. Megszűntek a korábban kiosztott sze
repek a technikai dominanciák.

Gaudí temploma vagy a Lechner és Lajta alkotta 
síremlék járható szobor-e vagy plasztikából emelt 
épület? Minden részlete gondosan megművelt, igé-' 
nyes művészi alkotás. Nem díszítés, nem rátét! Az 
elem maga a mű, olyan mint a zenei összhangzat, 
mely hangszervirtuózok mesterjátékából áll össze 
egésszé. A kor —  mint a reneszánszban —  a poli
hisztoroké. A szerepek, a határok elmosódnak. Az 
alkotás, a szellem uralkodik.

Egészen a katasztrófáig, a világháborúig. Áldo
zatul esett nemcsak az ember és a ház, a szellem is. 
Az átszervezett világ, a hadigazdaság más rendet 
parancsolt. A Bauhaus meghamisított példájával 
visszaélve a rendeltetés nincstelen szolgálójává 
silányította, a funkció— szerkezet—forma egységé
nek dogmatikus ketrecébe zárta az építészetet. 
Sematikus osztályozással elszakította egymástól 
az egymáshozvalót, termtett üres, szellemtelen 
„építőipar"-építészetet, és szerepét nem találó, 
magárahagyott képzőművészetet. Az átalakulás 
megtörtént, az eredmény kézzelfogható!

De lehet, hogy ma megint más a konstelláció. 
Lehet, hogy a szellem ismét lehetőséghez jut. Épí
tészetünk új utat keres. A régebbi folytatását. Azt, 
amelyen Lechner, Lajta, Kós, Medgyaszay, Árkay 
és mások építészete Európába érkezett, útitársaként 
a képzőművészettel.

Juthat-e mai építészetünk Európába a képzőmű
vészetek nélkül? Bizonyára. De nehezen lesz képes 
az új nyugati kihívásnak egymagában ellenállni.

Van-e mai magyar képzőművészet amely az 
építészetet Európába jutni segítheti? Még van. De 
magára hagyott és társ nélkül fennmaradni aligha 
képes.

Feladatunk világos! Teremtsünk ismét szintézist 
képzőművészet és építészet között, olyat, ami elő
deink számára természetes volt. Az egymásra talá
lás százalékban meghatározott járulék alapján, vagy 
megszokásból rendelt, falra akasztható „társművé
szeti" alkotással nem lehetséges. Az együttműkö
dés a szellem közvetítésében csak akkor eredmé
nyes, ha az alkotás közös, a cél és a szemlélet azo
nos.

Európához tartozásunk feltétele a nemzetünk 
identitását megőrizni tudó, magas színvonalú nem
zeti kultúra. A nemzeti kultúra képzőművészet nél
kül nem létezhet. Mecénás hiányában a magyar 
képzőművészet létében fenyegetett. Létfeltételei
nek biztosítására az építőművészetben való jelenlét 
reális lehetőség. Ez a lehetőség az organikus szem
léletű építészet számára felelősség, egyben köte
lesség!
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