FORMES DES METHOPOLES címmel március 6. és
május 27. között a párizsi Gcorges Pompidou Centre kiállí
tást rendezett négy európai nagyváros. Barcelona. Düssel
dorf. Milánó és Párizs új design irányzatairól. A kiállítás
katalógusában további öt város. Berlin, Bécs, Budapest,
Nápoly és l^ndon anyaga is szerepel. A kiállítás szervezői
arra kértek, hogy ÚJ irányzatok a budapesti designban
címmel iijak tanulmányt a katalógus számára, különös
tekintettel a regionális törekvésekre. A bevezetésben kifejtet
tem. hogy a témát sem Budapestre, sem a legutolsó évekre
nem lehet leszűkíteni és hogy valójában nem a nyugati
értelemben vett desígn-ról van szó, ha a magyar rcgionalizmust vizsgáljuk. Ennek megfelelően a tanulmány az alábbi
címmel jelent meg a katalógusban:

Sikerül-e a magyar tárgykultúra
jövőjét összekötni a múltjával
Ebből a tanulmányból idézek:
...A regionális törekvések jelentőségének megértéséhez
időben is szükséges tágítani a határokat. Az a folyamat,
amelybe a mai törekvések is beleilleszkednek, a múlt század
végén indult meg. A mai alkotók ezi ?z örökséget tudatosan
vallják. így kívánnak részesei lenni egy hosszú távon újra cs
újra felszínre kerülő kulturális áramlatnak, tevékenységük
tehát a "divat-szerűséggel" szembeni ellenpólust jelenti.
A mai értelemben vett regionalizmus tárgykultúrában
történt kibontakozása először a századfordulón történt.
Korábbi, hasonló szellemű kezdeményezések után akkor jött
létre a nemzeti karakterű tárgykultúra (ezen belül az építé
szet) iránti tömegigény a szükséges gazdasági háttérrel. A
századforduló az egész magyar építészet fénykora. A rendkí
vül sokszínű, szinte minden kortárs stilusáramlat hatását
felmutató építőtevékenységben jellegét tekintve két féle
hatást lehet különválasztani. A "kontinentális" hatás első
sorban formai jegyekben mutatkozik meg és ennyiben
nemzetközi jellegű. Budapesten sok épület és egykori beren
dezés létesült az osztrák szecesszió, a német Jugcndstil
vagy a francia Art Nouveau formajegyeivcl. A "tengerentúli"
hatás (amely amerikai elemeket is hordozott) kisebb részben
közvetlenül Angliából, nagyobbrészt osztrák és német, főleg
azonban skandináv közvetítéssel érkezett Magyarországra.
Bár ennek az áramlaüiak is vannak nemzetközileg közös
formai ismérvei, ennél jelentősebb a szemléletbeli azonos
ság. mely az egyes országokat a saját hagyomány felé fordu
lásra ösztönözte.
Eurőpaszerte és Magyarországon is alapos gyűjtőmunká
val számba vették a népművészet eredményeit* A megisme
rés szándékával jöttek létre a skanzenek, kiállításokon
bemutatott minta falvak, ebben a folyamatban Magyaror
szág 1885-ös és 1896-os kiállításai úttörő szerepet játszot
tak. A kézműipar felélesztése, hogy a mindennapi használati
tárgyak vigyék a művészetet a polgári otthonokba, angol
szász gondolat, de a konkrét formákat mindenütt a helyi
hagyományoknak megfelelően alakították, hogy a tá rja k
szervesen illeszkedjenek a sajátos nemzeti kultúráról kiala
kuk képbe. A népművészet felfedezesét tehát minden művé
szeti ágban rövidesen követték a kísérletek a népművészeti
formák felhasználására az új európai stílus keretén belül.
Az Árts & Crafts movement magyarországi hatását meg
előzik Lechncr Ödön fő művei. Ezek a Gesamtkunstwerk
szellemében fogantak, az önmaga által minden részletében
megtervezett enteriőrjeire ugyanaz jellemző, mint épületeire.
Az űj. nemzeti stílust történeti stílusok és a népművészet
ben legszivósabban fennmaradt, a legősibb - perzsa és
indiai rokonságot mutató - rétegből származó ornamentálís
motívumok fokozatos összeolvasztásával képzelte el megte
remteni. Miközben korszerű anyagokkal, szerkezetekkel
dolgozott, fő törekvése az volt, hogy a magyar formanyelvre
találjon rá. A beszélt és a zenei .anyanyelvhez hasonlóan ezt
is bizonyos belső szabályszerűségek jellemzik, melyek az
alkotót nem korlátozzák, de a végeredményben mégis jól
érzékelhetően jelen vannak. A történeti stílusok közül' beol
tásra" alkalmas alapanyag volt Lcchner számára a rene
szánsz (három évig dolgozott Franciaországban, ahol a
korarcncszánsz kastélyok stílusának fokozatos kikristályoso
dását volt módja tanulmányozni), amelynek jellegzetes
regionális változata fejlődött ki Magyaroszágon és azok a
keleti stílusok, melyek a részletképzés révén rokonságot

58

mutattak a magyar népművészet formakincsével. Lechner
sajnálatos módon majdnem teljesen elpusztult bútortervezői
oeuvre-jébe olyan szeszélyes vonalvezetésű tárgyak tartoz
nak. melyek bútormérctűvc felnagyítón növényi omamenseknek tekinthetők. Lechncr felfogása sok szempontból
közel áll pályatársáéhoz, a bécsi Ottó Wagneréhez, sorsuk
ban is sok a párhuzam. Lényeges különbség az. hogy
Lechner számára a "nemzeti”, a sajátos nem volt elválaszt
ható a 'korszerűtől", jelezve azt. hogy Kelet-Közép-Európá
bán az előbbi korántsem azonosítható a konzervativizmus
sal.
Ruskin és Morris, az amerikai neoromán építészet, a finn
nemzeti romantika igazi hatása a népművészet sokkal
közvetlenebb átvételével ötvöződött. A parasztházak, pa
rasztbú torok szerkezetei, anyagai, technológiája a városi
kultúrában éledtek újjá. Kezdetben erősen jelen volt az
angol Árts & Crafts movement bútorsülusának hatása és
ugyanakkor a mitikus magyar koraközépkor atmoszférájá
nak feltámasztására irányuló törekvés (Toroczkai Wígand
Ede munkái). A népművészet századfordulón meglévő vagy
készülő termékeiben igyekeztek felfedezni azokat a nyomo
kat, melyek az ezer* másfélezer évvel korábbi kultúrára
utalnak. Ehhez szükséges hozzátenni magyarázatképpen,
hogy
1. a népművészet kivételes elevenséggel maradt fenn Ma
gyarországon
2. a magyar nyelvhez hasonlóan egész struktúrájában és
motíumaiban is jellegzetesen eltér szűkebb és tágabb kör
nyezetétől
3. a megfejtéshez még elegendő elemét őrzi annak az ósí
jelrendszernek, amely - egyébként nyilvánvalóan minden
nép ősi művészetének sajátja - a kozmikus világ egészének
szerves összefüggéseire vonatkozó tudást kódolja. (Mindezek
újra és újra és ma ismét a népművészet forrásként való
kezelésének aktualitását igazolják.)
A népművészetet, középkori eredetű kézműves mestersé
geket. ember és természet szerves kapcsolatát központi
kérdésnek tekintő művészek nagyrészt a Gödöllőn megala
kult, a pracraffaelita festészetet Követó művésztelep alkotói
val tartottak szoros kapcsolatot. A magyar századfordulós
Makovccz Imre - Mezei Gábor: A farkasréti temető ravatalo
zójának padjai, 1975.

iparművészet nemzetközi elismerését és kapcsolatokat
eredményező ágaiban (kerámia, üveg. mozaik, diszitószobrászat) ez a szellemiség működött.
Lajta Béla. Pogány Móric. Marőti Géza és más építészek,
iparművészek munkája révén alakult ki a népi hatásból a
mitikus-kultikus vonulat, ami elsősorbaan a nemzetközi
kiállítások reprezentatív pavilonjainak építészetében, ente
riőrjeiben jelentkezett. Konkrét, kézzelfogható tárgyak for
májában állították a közönség elé a homályba vesző ősi
múlt feltételezett világát. Ez a részben kutatási eredménye
ken. részben azt kiegészítő fantázián alapuló tudatos mitizálás a századforduló nemzeti tárgyformáló törekvésének
legjellegzetesebb eredménye.
A bútort mitikus-kultikus tárgyként a térbe állító gesztus
mögött sajátos történeti-kulturális szituáció húzódik meg.
Az ősi hagyományrendszert a kereszténység kezdetben (X.
század) többé-kevésbé harmonikusan magába olvasztotta,
később átalakította vagy felszín alá -szorította. A polgári

kultúrából teljesen eltúm, a népművészetben viszont - ha
nem is feltétlenül tudatos formában - tovább hagyományozódott. A kereszténység által meghonosított internaeionális
értékrendű polgári kultúrák területére hatol be a századfor
dulón az újra feltámadt, pogány eredetet hangsúlyozó tárgyi
világ, amely nem a kereszténység ellenében, hanem a kultú
ra kettősségét magassabb szinten szintetizálva kíván hatni.
Az elsó világháború uláni békeszerződést követó társadal
mi-kulturális sokk következtében a korábbi szellemi törek
vések létalapjukat vészük. 1045 után pedig az általános
kultúráéi lenes támadás mindenfajta múvészi tevékenységet
megfoszt társadalmi bázisától. A kereszténységet és az ősi
pogány világkép aktuális elemeit egyaránt megsemmisülés
fenyegeti. Miközben a hivatalos kultúrpolitika a moderniz
must (minden szociális tartalmával együtt) internaeionális
természete miatt tiltja, a nemzetközi formákkal felruházott
konzervatív historizmust annak nemzeti karakterére hivat
kozva erőlteti. Ez a folyamat a kelet-közép-európai népeket
szélsőségesen erőtlenné és kiszolgáltatottá teszi. Különösen
világos példáját adja ennek a mai helyzet. A totalitárius
rendszerek bukása sokkal inkább szellemi, mintsem hatalmi
vákuumot hagyott maga mögött Ennek betöltésére részben
a művészet hivatott, ha autentikus, önálló forrásból táplál
kozik. Ehelyett a vákuum pszeudo-vagy kvázimúvészeti
tennékeket szív miigába. Ha tehát a mai korban nem is
átfogóan jellemző - az élet minden területét elöntő nyugati
import mellett - a helyi hagyománnyal kapcsolatot tartó
építészet és tárgykultúra, egyre növekszik a hatása cs
jelentőségének felismerése.
Ez a folyamat több hullámban alakult ki. A 60-as évek
közepétől (az 1956-ot követő megtorlások utáni általános
enyhülés légkörében) az építészetben - többnyire kis vidéki
épületek formájában - jelentek meg az első példák, amelyek
a kőtelező klasszicizmus után a kötelező - értékét vesztett modernizmussal szemben a funkcionalizmust humán terüle
tekre is kiterjesztették. Ezek a munkák rendkívüli nehézsé
gek. primitiv körülmények, rossz gazdasági feltételek között
valósultak meg. Enterióijeikrc a hagyományos és természe
tes anyaghasználat, az összhang igénye igy is jellemző. A
60-as évek végétől igényesebb kivitelezésre is adódik lehető-

ség. Az építészet szerepe az egész folyamatban egyre Jobban
felértékelődik. Minden eredmény csak a hatalommal szem
ben jön létre - minden automatikus és a maga sorsára
hagyott folyamat eleve negatív irányba halad. Csak az
építészek szenvedélyes kiállása következtében alakulnak ki
a feltételek, hogy például a megfelelő és saját koncepciójával
egyetértő belsőépítésszel dolgozhat együtt (ha nem kénysze
rül arra. hogy kizárólag az üzletekben éppen kapható rosszminóségú tárgyakkal elégedjék meg).
A 70-es évek első felében bontakozik ki az egyetlen,
széles rétegeket átfogó hazai eredetú ellenkultúra (a
bcat-mozgalomból a regionális vonásokat mutató törekvések
ezzel összefonódtak) a népművészet újabb újrafelfedezése. A
beat-tel párhuzamosan magának jelentős tábort toborzó
népzene volt a kiindulás, az elterjedő táncházak, a határo
kon túl élő magyarok iránt megnövekedett érdeklődést
hozták magukkal a népmúvészeti tárgyak cs készítésük
iránti érdeklődés is. Nyaranta különféle táborokban a legkü
lönbözőbb hivatású - nagyrészt értelmiségi - fiatalok foglal
koztak a hagyományos népi mesterségek (szövés, fafaragás,
kovácsolás, ékszer-, játék-, bútorkészités stb.) elsajátításával
és gyakorlásával. A saját kultúra területen való gyakorlaü
jártasság mindmáig egyik nélkülözhetetlen feltétele az iden
titástudatnak.
Ez valamennyi kis vagy' töredéknép esetén hasonló folya
matokat indít napjainkban.
A mozgalom ugyan a hatalmi manipulációk következtében
lendületét vesztette, illetve átalakult a múltra irányuló
nosztalgikus érdeklődéssé, Jelentősége mégis döntő, mert
ma széles társadalmi réteg nyitott a szerves hagyományértelmezéa iránt. Ebből a rétegből kerülnek ki azok, akik az
organikus építészeti munkák környezetét hasonló szellem
ben alakítják tovább (parkok, játszóterek) vagy a berendezé
si tárgyait kivitelezik.
A 70-cs évek közepétől egyre nagyobb számban, egyre
teljesebb formában jelennek meg az organikus szemléletű
épületek és enteriőrök. Ennek az irányzatnak több vonulata
van. Az 1977-es budapesti ravatalozó - Makovecz Imre
építész és Mezei Gábor belsőépítész munkája - nemzetközi
leg is nagy érdeklődést keltett (az egész magyar organikus

Mezei Gábor: Szék és szekrény. 1972.

Karosszék a kecskeméti Kodály Intézet számára, 1975.
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Makovecz Imre - Mezei Gábor: A siófoki evangélikus temp
lom. 1989-90.
mozgalom iránt) antropomorf tér- és részletképzésével és a
plasztikus térformálás új eszközeivel. A szakrális funkcióval
az építészeti eszközökkel elért erőteljes érzelmi hatás teljes
szinkronban van.
Mezei Gábor 25 éve dolgozik Makovecz Imrével együtt.
Ebből a szoros együttműködésből jött létre több olyan
enteriőr, melyeknél az építészet és belsőépítészet közötti
határt nem lehet meghúzni, a téralakítás mintegy folytató
dik a berendezésben. Mezei Gábor egyedi bútortervett a
századfordulóról megismert kultikus jelleg jellemzi, de
minden közvetlen történeti utalás nélkül. Úgy tűnik, hogy
még ősibb időkre nyúlik vissza a felfogása, hogy minden
berendezési tárgy mint önálló karakterrel rendelkező lény
vesz körül minket. A bútorok elsősorban emberekre hasonlitanak, a székek 'ölükbe vesznek", a szekrények "keblükbe
rejtik" féltett tárgyainkat. De ezek a lények lágy ívelésű
növényi indákra, levelekre, bimbókra, virágokra emlékeztető
részletformákból állnak össze - ilyen módon kapcsolódnak
népművészeti motívumokhoz is. A bútorlények tiltakoznak a
"dobd el és vedd meg a divatosabbat" értékromboló világa
ellen, ezzel is kötődnek a történeti felfogáshoz, a féltett,
öröklött, számontartott tárgyak világához, melyek használati
tárgyak és műtárgyak egyszerre. Ugyanígy magukon viselik
a hagyományos népművészeti tárgyak szigorúan meghatáro
zott rendjéből fakadó tulajdonságot: az életmódra vonatkozó
jelentést, üzenetet hordoznak, ami a használóban a széle
sebb világösszefüggésbe való beletartozó* érzetet kelti.
Makovecz építészetét is a jelentéssel bíró, a nemzeti
kultúrák mögötti, az embenség közös ősi kultúrkincséból
származó jelek felelevenítése jellemzi. Az építés drámai
folyamata egyetlen gesztussal formálja a teret és a közössé
get. ez a folyamat nem sUláris, hanem drámai ismérvekkel
rendelkezik. Ezért az építészet az enteriőrrel való összhangja
mellett is domináns szerepet kap.

Blazsek Gyöngyvér: "Élő” szekrény. 1988.

Blazsek Gyöngyvér: Vázlatok I-III. 1987.
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Blazsek
evek.

Gyöngyvér:

Vesszőből

fonott

bútorok,

hetvenes

A népművészet hez közvetlenebbül kötődik, de egyúttal a
hagyomány és a koszorú technológiák, az ősi cs a kor társ
ökológiai felfogás szintézisére törekszik Csete György és a

Csete György - Dulánszky Jenő, textil: Csete lldiikó: Halász
telek, Szent Erzsébet templom, 1976.

körülötte kialakult Pécs Csoport. A halásztelki Szent Er
zsébet templom példa arra. hogy az építész a maga tervezte

jött létre a minden részletében összehangolt együttes. Szí
nek. anyagok, formák, minták egy együttgondolkodó csoport
munkájának eredménye (az épülettől az étkészletig), mely
hez a reszvevók az egysegbe illeszkedő individuális alkotá
sokkal Járultak hozzá.

bútorok és berendezések formáiban az épület stuktúráját
egy másik síkon, más léptékben megismétli, a berendezés
mintegy metamorfózisa és továbbértelmezésc a fómotivumnak. egy kozmikus orientációjú szerkezetnek. A csoporthoz
tartozó Jankovics Tibor Fadd-Dombonban épült üdülőjében
a belsőépítész Blazsck Gyöngyvér, a textiltcrvcző Csete
Ildikó és a keramikus Kun Éva szoros együttműködésével

Hlazsek Gyöngyvér az organikus törekvések másik kiemelke
dő képviselője. Munkái közül kiemelést igényelnek a rendkí
vül egyszerű, olcsó, minden szerelés jellegű munka nélkül
otthon összeállítható hajtogatott hullámpapir bútorok, a
hagyományos fűzfavessző fonás technikájára épülő, növényi
formaanalógiákat mutató garnitúrák. Berendezési terveit a
rendeltetésnek és helynek megfelelően megválasztott élőké-
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Blazsek
1987

Gyöngyvér :Zalacgcrszeg

Aranybárány

szálló

bár

pék gondos grafikai analízisével készíti, ilyen jellemzó elóké
pék a primitív, növényszerú állatok, vagy az ősmagyar
kultúra szimbolikus értékű alapmotívumai.
A Pécs Csoport tevékenységéhez köthető az 1990-ben
elkészült balatonszentgyörgyi Gulya-csárda, amely alaprajzi
elrendezésében, fó formáiban is a magyar kultúra ázsiai
gyökereire, távol-keleti szakrális épületekre utal. Közepén
egy hatalmas kúpos torony emelkedik csúcsán a nap és
hold motívumával, pontosan alatta egy a toronnyal azonos
formájú, csak jóval kisebb tűzhely - sütőkemence. A tűzhe
lyet körülvevő kupolatér hagyományos technológiával és
mintákkal készült nemcztakaróival az ósmagyar sátrat, a
jurtát idézi a mindennapi funkciók szakrális jellegére utal
va.

Dévényi Sándor Pécs, Dóm söröző 1988
a galéria a város nevezetes középkori templomának a ven
dégló belsejébe belekícsinyitett másolata. Dévényi szabadon
álló villám is felfedezhetők az építészettörténeti utalások és
a zoomorf formák, amelyek erős expresszivitásukkal a belső
atmoszféráját eleve meghatározzák, minden dekorációt
szükségtelenné Lesznek.
A természeti formák alkalmazásunk Jellegzetes és szélső
séges példája a fafaragó Nagy Kristóf művészete. Bútorait
■‘talált" fatörzsek adottságait felhasználva úgy faragja bele a
fába. mintha természetes erózió réven Jöttek volna létre. Ez
a megismételhctétlenül egyedi darabokat előállító tevékeny
ség a szobrászat és a bútortervezés határterülete, de a
tárgyak formáját nem a kifejezés szándéka, hanem a természetadta feltételek közötti funkcionálisan legmegfelelőbb
lehetőség megtalálása határozza meg.
Végül mégegyszer összefoglalva a mai magyar tárgykultú
ra regionális-organikus irányzatának jellemzőit egyfelől ki
kell emelnem az építész központi és kezdeményező szerepét
és az építészet és belsőépítészet közötti határ eltűnését,
akár egyéni, akár együttműködő csoport munkájáról van
szó. Jellegét tekintve a néphagyomány melyretcgcivcl, ősi
szimbólumokkal tart kapcsolatot, gyakran visszanyúl a
természetkultusz világába, a berendezési tárgyak maguk is,
mint félig természeti lények cs mint kultikus jelentésű
formák jelennek meg. A berendezési tárgyak építészeti
összefüggésrendjükben "nyclvkarakterúek". azaz egy - rész
ben - tudat alatt élő teljes jelentésrendszerbe kísérelnek
meg beleilleszkedni, ahogy az a népmúvészetre is jellemző
volt. A lényszerúség biomorf, zoomorf és különösen antropo
morf formákban fejeződik ki, gyakran a nagyítás eszközével
élve. Készben a magyarországi feltételek, részben eleve az
organikus szemlélet miatt a hagyományos anyagok,
technikák és szerkezetek dominálnak, általában (néhány
fontos kivételtől eltekintve) az egyediség, a high-tcch és a
tömeggyártás elutasítása jellemzik. Szemléletének fontos
eleme, hogy az egész életmódra, szociális körülményekre is
vonatkoztatja magát, tehát a szúken értelmezett tárgyterve
zés területéről egy általánosabb társadalmi összefüggés
területére lép át.
1990.december
Gerle János

Dévényi Sándor:Pécs. Rákóczi utca pince 1980
A Pécsett és ott is elsősorban a történeti városmagban
sok feladatot kapotl Dévényi Sándor terveit a városi kontex
tualizmus sajátos értelmezése jellemzi. "Organikus eklek
tikának' nevezi módszerét, amellyel a műemléki környezet
történeti elemeit újrafogalmazva a helyre érzékenyen reagá
ló. egyéni hangú épületeibe illeszti. A város alatti régi pince
rendszerek szükségessé vált megerősítése során is teljesen
feloldódott az építészet és belsőépítészet közötti határ, az
enteriőrök tulajdonképpen magának a szerkezetnek a részle
tei. Az építészet és belsőépítészet tulajdonképpen helyet
cserélni látszik egy pécsi söröző berendezésében. A boxok és
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AZ EGERSZEG KFT a - reméljük - legnehezebb, első év
folyamán vállalta az ORSZÁGÉPÍTÓ gondozását. Most ezeket
a gyakorlati kiadói és terjesztői feladatokat az i&i Kulturá
lis Informatikai és Innovációs KFT (1251 Budapest. Pf.
88. Tel: 201*48-92 ét 201*57*28) veszi át. Az új előfizeté
seket erre a címre lehet befizetni továbbra is számonként
100 Forintos áron. Kováts Flóriánnak, az EGERSZEG KFT
Igazgatójának egyéves munkájáért köszönetét mondunk.

