
Nemzeti és nemzetközi egyszerre. Ebben az összefüggés
ben tekintem mesteremnek Makoveczet is.
Kérdeztem tőletek az egyéb hatásokat, nekem az .észa
kiak" voltak ilyen korai példák: Asplund, Erskine, az 
öreg Saarinen. Erskine a leginkább, majdnem anonym, 
de egy lehelettel mindig több van benne. És ettől nagyon 
erős, ettől lehelettől. De igazából a népi építkezés volt és 
maradt a legfontosabb fogódzóm. Az, hogy olyan közel 
tudtak kerülni Istenhez. Ha megnézel egy parasztházat 
Tolnában, vagy mondjuk egy magtárt Vermontban, olyan 
éles, tiszta hangokat hallasz, hogy belesüketülsz.
Hát ezeket a hangokat keresem.
Salamin Ferenc: -  Az egészben a fontos Isten keresése, 
de nemcsak az építészetben, hanem az ember egész éle
tében. Mert az egy más dolog, hogy hogyan nőtt föl az 
ember, és utána esetleg ifjú korában hová kalandozott, 
utána meg nem tudja, hogy most mi van. Mert, sajnos, 
az a helyzet, hogy valami fogódzó kell, illetve nem sajnos, 
hanem ez a jó. Es ezt a fogódzót vagy irányt kell megta
lálni és ezt nevezhetjük nyugodtan Istenkeresésnek is, 
azt hiszem.

Az AXIS Építész Iroda tagjai:

Nagy Tamás (1951) diploma: BME 1975, Mesteriskola: 
1978-80, tevékenység: BUVÁTI, Waehler Architects 
New York, MAKONA, egyetemi vendégoktató

Salamin Ferenc (1958) diploma: BME 1985, tevékenység: 
Bercsényi 28-30 szerkesztése. Visegrádi táborok, 
MAKONA, Szerencs főépítésze

Tusnádi Zsolt (1964) diploma: BME 1990, tevékenység: 
Bercsényi 28-30 kiadványok szerkesztése, Visegrádi 
táborok

Varga Csaba (1966) diploma: Ybl Miklós Főiskola 1987, 
tevékenység: MAKONA

Vincze László (1958) diploma: BME 1983, tevékenység: 
IPARTERV, OTTHONTERV, MAKONA, Törökkoppány 
tanácsadó főépítésze, Drezda

VELENCE 

V. ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ

A  Velencei Építészeti Biermáléval természetesen 
sokat foglalkozott a nemzetközi szaksajtó és a 
napilapok művészeti mellékletei. Hozzánk csak 
csekély töredéke jutott el a megjelent kritikáknak, 
melyek a magyar kiállítási anyaggal is foglalkoz
nak, méghozzá igen változatosan, a gúnyolódástól 
a magasztalásig. Két szélsőséges példát idézünk a 
külföldi sajtóból:

Dieter Bartetzka a Frankfurter Rundschau 1991. 
szeptember 28-i számában megjelent cikkét az 
alábbiakkal zárja: „A német dilemmától eltekintve 
/amely a náci építészet értékelésére, az építészek
nek a harmadik birodalomban játszott szerepére 
vonatkozik — szerk. / nem volna érdemes szót ejteni 
az egész biennáléról, ha nem lennének ott a kelet
európai országok. A  bemutatkozás örömének 
kötetlensége, szárnyaló fantáziájuk, a megnyílás 
hangulata megéri az odautazás fáradságát. Egye
dül Magyarország okoz csalódást: túlcukrozott 
tokajival várja a látogatókat. Uralkodik az idegen- 

forgalmíprospektus-íz, hagymakupolácskák és neo- 
szecesszió, a legbujább ornamentika. Piroschka és 
Paprika.

Lengyelország és Csehszlovákia azonban a 
nemzetközi elvárásoknak megfelelő tervekkel 
döbbentettek meg. Mintha a szükség- és kényszer
állapot államilag irányított és az anyaghiány 
diktálta aszkézise soha nem is lett volna, olyan 
épületeket terveztek minden bizonytalanság nélkül, 
melyek formailag szuverén módon illeszkednek be 
a klasszikus modem és az időszerű irányzatok 
közé.

A szovjet pavilonban a látogató úgy érzi, hogy 
Tatlin III. Intemacionálé-tomyának omladékai 
között jár. A széirobbant részletek, elszórtan heverő 
rámpák, spirálok, lépcsők és emelvények mégsem 
keltűt a reménytelenség hangulatát. A kényszerek 
nélküli újrakezdést ünneplő friss épületek modelljei 
lebegnek mindéi felé, még ott is könnyedén, szár
nyaién, ahol óriási dimenziókról van szó.

Románia — a felszabadulás fáklyája, valóságos 
ökölcsapás. Az egész kiállításon végighúzódó 
rozsdás szögesdrót a Ceausescu által Bukaresten 
végigszántó törésvonal: a megalomániás palotcijá- 
hoz vezető gigantikus sugárút allegóriája. A drót
akadályt a pusztítást dokumentáló fotók kísérik...

Meglepő /vagy talán nem is/, hogy a korábbi 
keleti blokk országai feltűnően sok templomépület
tel jeleiitkeznek. Lengyelország nekik szenteli 
pavilonja felét, Magyarország és Románia helyen
ként dőzsölnek a bizánci szakrális építészet felidé
zésében.”

Marcus Binney a Daily Telegraph-ban ugyanak
kor megjelent írását a magyarokkal indítja és róluk 
szól cikkének egynegyede. Ebből idézünk; „Idén a 
magyarok az Építészeti Biennálé sztárjai Építészeti 
nyelven szólva: a huszonegyedik század már
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terve

Atelier 2 (Lengyelország): templom és kolostor terve

beköszöntött Magyarországra. Vagy talán a huszon
ötödik, vagy huszonheteáik? A  magyar építészeti 
újhullám keveréke a science-fiction-nek, Középfölde 
/lásd: Tolkien művelt — szerk./ mitológiájának és 
a paraszti hagyománynak.

És ami ennél több: míg a többi 29 ország résztve
vői javarészt rajzokon és modelleken mutatják be 
talán soha meg nem valósuló terveiket, a magyar 
pavilont a megépült házakat bemutató kiváló színes 
felvételek töltik meg. ”

/Amilyen örömteli olvasni a Times kritikusának 
lelkes sorait, olyan hátborzongató a német szerző 
ostobasága, mely mögött nyilvánvalóan nem 
egyszerű hozzánemértés, hanem a tényeket elho
mályosító előítéletes látás, azaz vakság rejtőzik. — 
szerk./

A  hazai sajtóban megjelent írások közül igen 
figyelemre méltó Rozsnyai Ágnes írása /Élet és 
Irodalom, 1991. november 29./, a „Mágikus épít
mények". mely az organikus építészet kérdését a 
nemzeti és általános emberi fejlődés egészébe 
ágyazva vizsgálja.

A  továbbiakban néhány idézet, hogy teljesebb 
képet adjunk a kiállításról és a vélemények sok
színűségéről:

A partinak vége és most egy darabig eltart, amíg rendes 
kerékvágásba jutnak a dolgok, de micsoda parti volt! Az Ötödik 
Nemzetközi Építészeti Kiállításra még sokáig emlékezni fogunk
— és nemcsak a krónikákban — több okból. Paolo Porthogesi, 
a velencei Biennálé elnöke érthető elégedettséggel úgy irta le a 
kiállítást, mint „a kortárs építészet eddig legátfogóbb áttekinté
se".

Már a puszta tények is lenyűgözóek: több mint 35 résztvevő 
nemzet 1500 kiállító építészének rendkívül nagyszámú rajza, 
fotója és makettje került bemutatásra első ízben a Castello park 
minden pavilonjában, melyeket ez alkalomra újrarendeztek.

S mintha ez önmagában nem lenne elég figyelemreméltó, meg 
kell még említenünk Alvar Aalto 1956-ban épült elragadó finn 
pavilonjának restaurálását, a James Stirling tervezte új Electa 
Könyv Pavilont, amely Carlo Scarpa 1950-ben épült (és a 80-as 
évek elején leégett) pavilonjának helyét veszi át, és végül 
Francesco Cellini tervét az olasz pavilon rekonstrukciójára 
(amely húsz pályázat közül nyerte el az első helyet az 1988-as 
beinnálén), melynek befejezését 1995-re, a biennálé centenáriu
mi évére tervezik.

Az Ötödik Építészeti Kiállítás azonban nem pusztán a Castello 
Park, a XX. századi építészet eme sokáig jóformán figyelmen 
kívül hagyott múzeumaterületére korlátozódott. A Corderie-nél 
az Arsenale-ban 43 építészeti iskola mutatta be tevékenységét 
érdekes és homogénnek egyáltalán nem nevezhető tablót 
nyújtva az új generációknak átadandó építészeti kultúráról. 
Ezenkívül két városrendezési szempontból jelentős tervpályáza
tot is meghirdettek Velencében. A  Lido-n a Palazzo Del Cinema 
újjáépítési pályázatát (zsűri: Kurt Forster, Arata Isozaki, 
Gianluigi Rondi, Manfredo Tafuri és Francesco Dal Co) Rafaelo 
Moneo nyerte meg. A Piazzale Roma rendezési pályázatát (zsúri: 
Kurt Forster, Francesco Gujotto, Arata Isozaki, Rafael Moneo, 
leoh M. Pei, Livio Picciardi, Vittorio Salvagno, James Stirling, 
Francesco Dal Co, az Olasz Építész Rend delegációja és a 
Nemzetközi Építész Szövetség delegációja) Jeremy Dixon és 
Edward Jones nyerte a 266 pályázó közül.

Mindent összevetve rendkívüli ünnep volt ez, amely, úgy 
tűnik, sikeresen felkeltette a nyilvánosság figyelmét és segített 
(ha ideiglenesen is) áthidalni azt a szakadékot, amely az 
építészetet gyakran elválasztja a többi kulturális területtől 
(ennek számos oka van, és értelmetlen volna továbbra is csak 
a tömegkommunikációt okolni érte).

Taps illeü tehát a Biennálé Építészeti Szekciójának vezetőjét, 
Francesco Dal Co-t, aki az elkövetkezendő biennálékra a jóaka
rat szellemének örökségét hagyományozta, s egy olyan gyakorla
tot. amely megkönnyíti az új esemény folytatását a biennálé 
most már egyéb területein is jó l megalapozott szekcióiban is.

Alekszandr Nyekraszov: kereskedelmi központ terve, Moszkva 
1990
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Russell Hall: családi ház, Wilston (Ausztrália) 1988

Persze semmi sem lehet tökéletes. Mig politikai szemszögből 
nézve a kiállítás igen hasznos volt, a közönség számára túlára
dónak és kissé meghökkentőnek bizonyult. Á modern világ és 
kultúrái túl összetettek ahhoz, hogy könnyen leegyszerűsíthetek 
legyenek, mégis elkerülhetetlen a szelektálás, ha azt szeretnénk, 
hogy a teljes kép közvetlenül hasson a közönségre. Eltekintve 
most 266 építész 800 rajzától, melyek „A Velence Kapuja" 
(Piazzalc Roma) pályázatra készültek, egy áramvonalasabb 
kiállítás csak feleennyi tervvel kevésbé kimerítő és jobban 
áttekinthető lett volna.

Bár lenyűgöző és bőséges voít a nemzetközi építészet panorá
mája, mégsem volt teljes. A Távol-Kelet egyetlen képviselője 
Japán volt, Afrikáé Egyiptom, és az Iszlám világ teljesen 
hiányzott. Az egyetlen hang, melyet az egész eseményen át 
hallhattunk a Nyugaté volt. Ha a jelenlegi körülmények között 
ez érthető is, mégis ellentmondásosnak tűnik: egyfelől mert 
figyelmen kívül hagyja a növekvő regionaiizmust és a kultúrák 
széttöredezését, holott most ezek azok a folyamatok, amelyek 
Európára leginkább rányomják bélyegüket, másrészről az 
újdonsült politikai felelősségek miatt, melyek felvállalását sokan 
a nyugattól várják.

A kiállítás nyilvánvalóan arra irányult, hogy feltérképezze a 
jelenlegi építészkultúrát Nyugat-Európa középpontjából 
kiindulva Kelet-Európa és a Mediterrán területek egyes részei 
felé haladva. A 29 képviselt országból 21 európai volt (Ausztria, 
Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország Nagy- 
Britannia, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, 
Hollandia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Csehszlovákia, 
Magyarország, Lengyelország, Románia, Szovjetúnió és Jugosz
lávia) 4 amerikai (Brazília, Kanada, USA, Venezuela), egy távol- 
keleti (Japán), 2 dél-mediterrán (Egyiptom cs Izrael) és egy a 
Csendes Óceán vidékéről való (Ausztrália).

A  valóságban az összeálló kép ennél jóval bonyolultabb. Ez a 
kép egy megosztott, regionális ellentétekben elkülönülő Nyuga- 
totmutatott alig néhány közös nevezővel: néhány divatirányzat, 
néhány nagy építész. Ugyanez a helyzet mind" a keleti blokk 
országai, mind az Európai Közösség államai esetében, ahol az 
ellenállhatatlan, pusztán kulturális autonómiáinál többre 
törekvő nemzeti irányzatok párhuzamosan erősödnek a politikai 
integrációért való egyre vérremenőbb küzdelemmel. A csehek 
elkülönültek a szlovákoktól, a szerbek kerülték a horvátokat a 
Jugoszláv Pavilonban, míg Szlovénia a biennálé területén

kívülre helyezkedve a CaTron-ban állított ki, s így teljesen 
távoltartotta magát. Hasonlóképpen, a Szovjet Köztársaságok 
egyetlen önjelölt képviselője Oroszország volt a szovjet pavilon
ban. A belga pavilonban idén csak a flamandok voltak jelen (ók 
az eljövendő biennálékon egymást váltják majd a vallonokkal). 
A spanyol pavilont egyedül a katalánok képviselték, a spanyol 
kultúrától való teljes különállásukat hangsúlyozandó.

Be kell vallanom, hogy ez a gyorsuló ütemű visszatérés a régi 
„ Nemzetek Társadalmához" engem kissé nyugtalanított. 
Természetesen alapos társadalmi és történelmi okok támasztják 
alá szükségszerűségét, de egyelőre csak politikai és kulturális 
jövőnk bizonytalanságát vetíti elénk. Mindez tehát kicsit 
megkeserítette az európai építész nemzetek nagy fesztiváljának 
utóizét. Ugyanakkor jó  is volt, hogy a kiállítás homlokán viselte 
korunk bélyegét.

Az új poliLikai helyzet erőteljes ösztönzést adott az olyan 
régóta szunnyadó kulturális irányzatoknak mint a regtonaliz- 
mus cs az individualizmus. Ennek egyik következménye, hogy 
a kritika, mely már definíciójánál fogva is a megosztott fogal
makban és paradigmákban gyökerezik, kimozdult megszokott 
szerepköréből. A kritikai modellek megsokszorozódása és 
növekvő relativitása a kritikusok körében most frusztráló 
tehetetlenség-érzést kelt, a jelenlegi választási lehetőségek, 
melyeknek alapja az ízlés — az egyetlen általános kritérium, 
mely még mindig érvényben van — semmivel sem csökkenthetik 
ezt az érzést. Már a puszta terjedelme annak, ami a Castello 
parkban közszemlére volt téve, messze meghaladta azokat a 
kritikai paradigmákat, amelyeket a Nyugat fejlesztett ki 
vizsgálódásainak értelmezésére. A gazdagabb, iparosodottabb 
országokban a pragmatizmus az egyedül uralkodó érték, míg a 
demokrácia felé haladó országok többségükben most élik át 
visszatérésüket egykori történelmi státuszaikba, s újra felfede
zik gyökereiket, melyekkel meglehet, hogy a jelenlegi helyzetben 
nem lesznek képesek helytállni.

Elragadtatás és cinizmus kibogozhatatlanul összefonódott 
mind Keleten, mind Nyugaton. Már nem lehet megállapítani, ki 
és mi a hibás. De talán nem is ez a baj. A valós probléma az,

John Outram: szivattyúállomás, I^ondon 1985-88

Frank Gehry: Walt Disney hangversenyterem, Los Angeles 1991
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ja n  Gezelius: múzeum, Eketorp (Svédország) 1981

hogy az individualizmus, azáltal, hogy a formára fekteti a 
hangsúlyt majd minden esetben szem elöl téveszt egy ennél 
egyetemesebb dolgot, az Urb fogalmát: azokat a sajátosságokat, 
amelyek minden településnek, minden élő közösségnek arcula
tot adnak. Eltekintve Katalöniától, egy-két orosz ötlettől és 
néhány olasz építész, Giancardo De Cardo, Antonio Marcstiroli 
és Uberto Siola munkáitól a kiállítás gyakorlatilag megfeledke- 
zettavárosról és problémáiról. A forgalom, amivel városainknak 
most szembe kell néznie, szóba sem került — ez is korunk 
bélyege? A közösség fogalma pusztán csak történelmi, vagy 
mitikus absztrakcióként merült fel. Az elmúlt évtizedek szemlé
lete, mely az egyéni építészeti megoldásokat részesítette 
előnyben egy roppant, általános érvényűvé lett mesét hívott 
életre, mely a konkrét, gyakorlati problémákat szinte semmibe 
veszi. Igaza volt Williard Van Ormán Quine-nek, amikor azt 
mondta, hogy a racionalitásnak nincs helye a posztmodern 
világban.

Üj Bábel tornya van épülőben tehát, és az Ötödik Nemzetközi 
Építészeti Kiállítás arra is jó volt, hogy bejelentse az alapok 
lefektetését. Sok türelemre és megértésre lesz szükség, amit a 
kritikusok részéről szakmai kötelességként is elvárhatunk, ám 
a közönség már más kérdés. Lehet, hogy holnap, türelmük 
fogytán, az emberek visszafordulnak és azt kérik, magyarázzák 
el nekik, miért rothadnak a városaik, cs ez akkor is így lesz, ha 
itt-ott elvétve akad is helyes hozzáállás. A francia és dán 
pavilonok megmutatták, hogy teljes mértékben kihasználják a 
kormányok vagy egyéb szervek által szponzorált nyitott pályáza
tokat, hogy országaik intellektuális és szakmai tartalékainak 
egész sorát a városi környezet minőségének fejlesztésére 
fordíthassák. Azonban még az építészeti demokrácia ilyen 
jeliegű vállalkozásaiból adódó optimista várakozások sem 
tudják eloszlatni a városaink felett tornyosuló súlyos fekete 
felhőket, amint ezt a francia kiállítási biztos, Patricc Goulet 
kénytelen voltelismemi, amikora nyolcvan fiatal francia építész 
munkáját bemutatta.

Az épület-tervező építészet meglehetősen különbözik a 
városépítő építészettől, és itt az Ideje, hogy felhagyjunk a 
mikrokozmosz-makro kozmosz analógia ismételgetésével. A kettő 
közötti kapcsolat elméletileg érvényes lehet, de a gyakorlatban 
teljesen működésképtelen. Az építészetben az egésznek semmi 
köze a részekhez — a valódi városok építése egyáltalán nem 
hasonlít az egyes épületek, vagy épület-csoportok tervezéséhez.

A kiállítás átlagosan tekintve magas színvonalú volt és 
néhány hangbotlástól eltekintve — itt sajnos az olasz pavilonra 
is gondolok, amely kissé inkoherensnek és túlcsordulónak tűnt
— érdekes képet kaptunk az európai tényállásokról egy oldalpil
lantással az Európán kívüleső folyamatokra.

A fiatal építészek különösen Kelet-Európát, Franciaországot 
és Dániát képviselték megfelelő számban. A többi ország a 
nagynevű építészek és követőik mellett döntött. A legjobban 
berendezett pavilon díját Ausztria nyerte el Hans Hollein tervei 
alapján; a kanadai biztos, Phillis Lambert a montreáli Kanadai 
Építészeti Centrum anyagát használta fel, hogy országát 
egyként képviselje; Finnország cgyemberes produkciót hozott 
Juhani Pallasmaa személyében; Nagy-Britannia zászlaja alatt 
sorakozott James Stirling, Norman Fostcr, Riehard Rogers, 
Nicholas Grimshaw, Michael Ilopkins és John Outram — a brit 
építészet nagy hatosa: Izrael Dani Karavant, Moshe Safdie-t, 
Shlomo Aronsont és Svi Mckert mutatta be; Norvégia Sverre 
Fehn munkáiból állított ki; az USA-ból láthattuk az introvertált 
Peter Eisenmant Cincinnati Egyetemi Tervezői Iskolájával, és a 
kirobbanó Frank Gehry-t a Los Angeles i Walt Disney Koncert
termével (senki sem állíthatja, hogy Philip Johnson kiállítási 
biztos, Amerika Nagy Építész Öregje részéről nem volt merész 
lépés, hogy az egész nemzet képviseletére ezt a két tervet jelölte 
ki); Svédországján Gezelinst küldte; a svájci Jacques Herzog 
és Pierre de Meuron munkáit négy múvészfotós fotóin keresztül 
ismerhettük meg; és végül az olasz pavilonban kiállított 
harminckilenc terv közül csak hat olyan volt, melyeknek 
tervezői még a negyvenes korosztályba sorolható .iiatalok" 
voltak. Nem vitás, hogy a generációk közötti párbeszéd nehezen 
alakul ki, én mégem hiszem, hogy' a helyzet ennyire súlyos 
lenne. Hiszen láthattuk a francia és a dán példát.

A kiállításon a rengeteg rajz és fotó mellett nagyon sok makett 
szerepelt, több, mint amit jó ideje láthattunk — és a laikusok 
számára a modellek teszik az építészetet jól hozzáférhetővé.

Mindent egybevetve, az Ötödik Nemzetközi Építészeti Kiállítás 
az építészeti alkotások rendkívül színes és a megszokottnál jóval 
terjedelmesebb tablóját tette közszemlére, s így optimális 
feltételeket teremtett ahhoz, hogy a politikai és társadalmi 
változások e zűrzavaros korszakának termése megítélhető 
Jegyen. Talán azt jelzi mindez, hogy egy új építészeti korszak 
beköszönte előtt állunk? Azt hiszem, hogy még nem. Eddig 
leginkább a káosz uralkodott mindenek felett. A modern 
építészetnek meg kell találnia a saját útját, hogy kártyáit 
újrarendezhesse, és én nem hiszem, hogy ez a nemzetközi 
közösség újjáépítésétől függetlenül is megtörténhet.

(Az olasz ADITARB 301. számában A.C Jelzéssel megjelent irást 
angolból fordította Balogh Dorka)
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Hassan Fathy: lakóházrcszlet (Egyiptom)

1979-ben, nem sokkal a Biennálé százéves évfordulója előtt 
létrejött ennek egy új szekciója, melyet az építészetnek szentel
tek, amely akkor éppen egy kissé provokatív kiáltványtól volt 
hangos, a nagyon historikus „strada novissima"-tól. Minden 
média erről beszélt, ekkor kezdődött az ellenségeskedés a 
modern és a posztmodem tábor között. 12 év és négy kiállítás 
alatt az építészeti szekció nagyon gyorsan növekedett. Mára 
kitöltötte a Biennálé teljes területét (az olasz pavilont és a 29 
külföldit), valamint a szabad területeket is; már nagyon lehet
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érezni a szűkösségét, s minthogy bizonyára még növekedni fog, 
a következő találkozó még több helyet fog igényelni. De eközben 
az összejövetel elvesztette vitatkozó jellegét.

Ma ez egyfajta .nemzetközi vásár", ahol minden országa saját 
pavilonjában, a saját rendezésében mutaQa be azokat az 
építészeit, akiket erre kiválasztott. így tehát természetes, hogy 
a nagy viták, beszélgetések helyett ez egy olyan ünnepséggé 
vált, ahol a kamerák előtti gratulációk és a jólfésült díjkiosztó 
ünnepségek lettek a fontosak. Abban hittek, hogy visszajön a 
nagy világkiállítások ideje, a kis nemzeti pavilonok a zsúfolt 
kertjeikben, ahol az ember egy kis .világkörüli utazást" tehet 
harmincvaláhány állomással.

Az újdonság Kelet-Eurőpa megjelenése volt. Minden irott 
szövegük a sötétség végéről, a hajnalról, az újjászületésről és 
újjászerveződésről szólt. Miután kiléptek a kelet-európai 
elszigeteltségből és levették a szocializmus rájuk erőltetett 
maszkját, a nyugat-európai világ felé nyitnak, de saját gyökerei
ket és helyi hagyományaikat is újrakeresik.

Ez a kettős törekvés a románoknál hozta a legkevésbé sikeres 
eredményt. Mindenütt koliázs-szerúen összerakott együtteseket 
látunk lerombolt emlékeikből, egyfajta .Guernica" ez a saját 
örökségükből. De amikor valami újat kellene építeni egyszerű 
eszközökkel, a leggiccsesebb posztmodemet vagy meggyőződés 
nélküli dekonstruktivizmust részesítik előnyben. Az erősen 
katolikus Lengyelország az új templomait mutatja be, erőteljes, 
racionális épületek vörös téglából. A csehek onnan kezdik újra, 
ahol a történet fonalát elveszetették: a két világháború közötti 
funkcionalizmusnál; gyönyörű purista terveket mutatnak be, 
fehérek, mértéktartók, kifinomultak. A szovjetek szintén a 
múltban keresik magukat, a 20-as évek konstruktivista 
utópiájának fonalát veszik fel újra. Ez a „papírépítészek' új 
avantgardja, ahol — valódi megrendelések híján — a legextrava
gánsabb fonmai tanulmányokkal találkozunk. De emellett ők a 
makettkészítés mesterei is. Bár maguk a tervek nem mindig túl 
sikeresek, a makettek .hét nyelven beszélnek”.

Keleten a nagy felfedezés Magyarország, illetve az organikus
nak nevezett építészet, mely a 60-as években Pécsett született 
ellenlépésként a hivatalos építészetre. A szecessziót, Rudolf 
Steiner szellemiségét, Wright úttörő eszméit vallják sajátjuknak, 
az .építész nélküli építészetben" és a helyi anyagok használatá
ban keresik a kiutat az uniformizálódásból és a társadalmi 
leépülésből. A kis feladatokhoz, melyeket nekik hagytak 
(kápolnák, közösségi terek, iskolák), ők újra felfedezték a fát, 
egy itt-ott kvázi-an tro po morf expresszionista építészetet hoz tak 
létre, ősi formákat használnak nagy mesteri tudással. Ez 
teljesen különbözik az amerikai .amatőr-ácsok" ötletszerűségé
től, a magyar organikus építészet nagyon .rajzos", ami a még 
meglévő kézműves hagyományokra épül.

(Marie Jeanne Damant-nak a L'Architecture d jou r  d ’hui-ban 
megjelent írásából való részietet Nathalie Grekofski és Kruppa 
Nándor fordították)

Massimo Scoíari: a velencei Arsenal bejárata előtt felállított 
emlékmű vázlata 1991

A  legelmélyültebb elemzés a kezünkbe kerültek 
közül Szegő György „Élő és Élettelen” c. cikke az Új 
Művészet 1992. januári számában. Ennek egy 
részletét közöljük:

Tartalmában és szellemében a mi magyar kiállításunk messze 
kimagaslik ezen az építészeti mustrán. A magyar .organikusa
kat” fogja eggyé, annak ellenére, hogy ezt az irányzatot sohasem 
jellemezte az egység. Eddig egyetlen egyszer szerepelt együtt 
mindenki, öt évvel ezelőtt a BNV-n, Koppány Zoltán szép 
pavilonjában. Az akkori közös béke-rítus azóta idehaza áttörést 
hozott és most láthatóak voltak a legszebb, többségében azóta 
épült házak fotói. Makovecz Imre paksi, siófoki templomait, 
valamint Ekler Dezső és Erdei András kicsit régebbi művésztele
peit, Salamin Ferenc fonyódi és Tamás Gábor tordasi iskoláit és 
előbbi szerencsi faluházát emelem ki Makovecz társaságából. 
Csefe György halásztelki templomát, afüzéri temetőkápolnát és 
a balatonszentgyörgyi Gulyás-csárda napházat, Jan/coutcsTibor, 
Kishelegdi István, Oltai Péter és Sánta. Gábor házait az egykori 
Pécs-cso portból. Talán az egység mágiájára törekvés okozta azt, 
hogy a franciákéhoz hasonló, kiemelések nélküli installáció 
készült, sót a válogatásba olyan tervek is belekerültek, amelyek 
csak igen távoli rokonságot mutatnak azokkal az elvekkel, 
amelyeket eredetileg a preraffaelitáktól, a szecessziótól, majd 
Rudolf Steinertól, másrészt a népi formákból, Frank Lloyd 
Wrighttól és a zöldmozgalomból eredeztethetünk, és amit most 
mint organikus építészetet definiált a kiállítás és a hiánypótló 
katalógus.

A magyar organikus anyag egyedül emel vétót a biennálén is 
tapasztalt, a modernizmust feltámasztó kísérlet ellen. Az 
építészeti modernizmus válsága múlni látszik. Hiábavalónak 
tűnnek az ökológusok, a városvédők és általában a humán 
értékek szószólóinak intelmei. A  korábban ellenzéki vagy 
egyenesen avantgárd építészek is elfogadják a nagy megbízáso
kat. Azaz sikereikkel visszaélnek, elárulják azt a harcot, amelyet 
a high teeh ipari kultűra ellen, annak hamis, fogyasztásra 
serkentő tendenciái és a mögöttük húzódó hadiipari fejlesztés, 
s a nyomukban járó .békés felhasználók” profitérdekei és 
építészete ellen folytattak. A „nagy nevek1' által tervezel L acél- és 
betonkolosszusok újra építészeti minták lettek. Közben azok az 
ökológiai károk, amelyekhez ezek az (építő)ipari technológiák 
kötődnek, lassan lakhatatlanná fertőzik az egész Földet, a 
modern városok szinte már most halottak. A magyar kiállítás 
ezzel szemben valami .élőt" hirdet, visszaébredést C, G. Jung 
szóhasználata értelmében. Jung a szellemi válság egyik okát a 
tudatos én (ego) szélsőségesen egyoldalú racionális-intellektuá
lis attitűdjének kifejlődésében látja: „A mai ember világát saját 
intellektusán kvül már semmi nem világítja meg, olyan nagy a 
sötétség... A személyiség kialakulásával, az ego strukturálódá
sával a tudat kapui rázárulnak az emberiség szellemi örökségé
re. Az örök és ídöLlen archetípusok nem viselik el a formába- 
zártság korlátait.” (Ezért népszerűtlen a modern építészet az 
emberek számára.) Az archetípus, a mitoSógéma megnyilvánu
lásra törekszik, ehhez formát kell magára öltenie. A formát- 
öltéssel meghal benne, ami archetipikus, megszületik a konkrét 
ember. Az ego struktúrája határt képez maga köré, az archetí
pusok pedig elsüllyednek a határon túli tudattalanba, amely az 
ego felöl nézve sötétségbe vész. Ide az ember csak saját halála
kor léphet be, vagy vissza. Ez eddig a szaturnikus modernista 
építészet képlete is egyben. .A modernista építész — a szatumi- 
kus embertípus." Nem horoszkóp készítése a célom, de asztroló
giai következtetésre nyílik lehetőség, amely a modernista építész 
egy karaktertípusát vázolja. E vázlat (Dr. Prés síiig Lajos 
pszichológus elméletének továbbgondolása) olyan általánosítás, 
amely az építészet kozmikus jelentésére tereli a figyelmet. Az 
építészet — mint foglalkozás — az ősi asztrológusok szerint a 
Szaturnusz uralma alá tartozik, amint több szakma is, amely az 
anyaghoz, a földhöz szorosan kötődik {a sírásó, a földműves, a 
fazekas, a téglavető, a kútfúró és a szobrász). Kétségtelen, hogy 
közülük az építészé a leginkább szocializált tevékenység. Ahhoz, 
hogy építésszé legyünk, a szatumuszi karakter szükséges, de 
nem elégséges feltétel. Milyen jellemzői vannak általában a 
szatumuszi uralomnak? A  Szaturnuszt a négy öselem egyikével, 
a földdel rokonítják az asztrológusok és alkimisták; a hidegség, 
szárazság tulajdonságaival ruházzák fel. A hőmérséklet csökke
nése sűrűsödést, összehúzódást jelent, eredménye a megmere
vedés, kristályosodás. Az ember ezeket a folyamatokat leste el
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a természettó!, hogy építőanyagaink előállításához felhasználja. 
A  modernista építészet számára ennek a technológiája is döntő; 
a formák a funkciók anyagba merevedett lenyomatát jelentik és 
jelképezik, materialista és szakrális értelemben.

A modem építészetnek nemcsak az építész személyét illetően 
kulcsszava a  struktúra, hanem tárgyát illetően legalább 
annyira. Elsősorban azokra az új makro szerkezetekre gondolok, 
amelyek megszületése a modernista építészet talán legnagyobb 
vívmánya. Az élet állandó változása közepette a struktúra a 
tartósság, az állandóság biztositéka, amelyek az asztrológiai 
hagyományok szerint az alaposság, szorgalom, szívósság, 
lelkiismeretesség, rendszeresség és rendszeretet révén valósul
hatnak meg. A  modem építészet kvalitásos alkotói minden 
bizonnyal ilyen vonásokkal rendelkeztek.Ez eredményezhette, 
hogy a modem építészet egyre inkáb szatumikussá váló 
pályáján eddig soha nem látott szerkezetekkel rukkolhattak elő.

A  lelki struktúra azonban azáltal, hogy elrendez és megszilár
dít, a cselekvés más lehetséges útjait el is zárja, determinál. A 
lelkileg strukturált személy jövőjét múltja határozza meg. A 
karma ( a buddhista irodalomban magával az emberi cselekvés
sel azonos) a múltbeli cselekvések bilincsekké váló, a cselekvőre 
végzetszerűen visszaható következményeit jelenti. A sors a 
végzet szinonimája, a következő fontos szaturnikus személyiség- 
jegyhez, a szenvedéshez vezet. Oka elsősorban abból eredeztet
hető, hogy a megszilárdult lelki struktúra összeütközésbe 
keveredik a külső környezet állandó változásaival. Ilyen módon 
a szaturnikus ember magában hordja a kudarcot, a sorsszerű 
megpróbáltatást. Merész analógiával feltételezem: a szaturnikus 
modernista építészet alkotói strukturáltságának és az ebből 
adódó következményeknek a hatására nem volt képes egyetlen 
korszak vagy társadalmi berendezkedés emberének sem 
általános megelégedésére szoIgálni.A szenvedés másik indoka 
a struktúra korlát-jellege. A struktúra szűkíti, végül el is 
zárhatja saját lehetőségeit. Az önmagába zártság pszichológiájá
nak analógiáját maga a Szaturnusz kínálja sűrűsége, főként 
gyűrűje révén. A fentiekből szinte kézenfekvő a szaturnikus 
lélek újabb jellemzője, az izoláció. Önmagunk gyűrűjébe zárva 
elszigetelődünk a világtól.

Az utolsó,az előbbiekből nagyrészt következő szaturnikus 
kulcsfogalom a halál. A Szaturnusz által felállított legnagyobb 
korlát éppen az időbe vetettség. Akár a lelki, akár a materiális 
struktúrák végül is létrejöttük pillanatától magukban hordják 
saját elmúlásuk kényszerét. Ez az építésre, mint emberi 
kreativitásra általában is vonatkoztatható. Az építészet korsza
kai közül legsúlyosabban éppen a modernista építészetre ilfik 
rá az anyag-halál értelmezés, mivel ennek ideológiája meglehe
tősen vulgáris materializmusra é pül, amely a szellemiséget kizá
rólagosan a pusztuló anyagba vetítette. így szükségszerű a 
modernista építészetnek az a végkifejlete, mely az embert is holt 
tárgyként kezeli.

Az organikus építészetnek is szimbolikus ereje van: az élót 
jelenti. Ez az építészet nem csupán az ego modernista építésze
te, hanem isten lenyomatának: a selfnek az építészete is, ennek 
a megnyilvánulása. A  visszaébredt self az, amely az organikus 
építészetet respiritualizálja, felszabadítja az anyagból, és 
mintegy a szellem szempontjából „feltámasztja", visszaintegrál
ja. A  modernista építész — mondjuk még egyszer így — a 
szaturnikus kor embere. Jung a szaturnikus nígredo fokozatá
val jellemzi a kor problémáit; „Az ember mély völgybe ér, 
ahonnan nincs kiút, csak az önismeret. Ha erre nem képes, 
akkor meghal, mert a tudattalan könnyen eltöri az értelem 
nélküli életetf...) Az önismeret útja a projekciók visszavonása, 
önvizsgálat útján. Mivel az embert éppen a projekciói vonják be 
a külvilágba, ehhez (ti. az önvizsgálathoz) célszerű a külvilággal 
szemben aszketikus attitűdöt felvenni..." Az önismeret azonban
— figyelmeztet Jung — .nem az ego ismerete, amivel össze 
szokták téveszteni, hanem az isteni lenyomatnak, a selfnek az 
ismerete*.

Ha az építészet most az aszketikus intelmeket félreérti és a 
posztmodem érzéki .gusztustalanságaitól" úgy fordul el, hogy 
szem elől veszíti az organikusok áld felmutatott isteni lenyoma
tat, akkor ismét sötétedni fog az architektúrában. Ha az 
önismeret meglátja önmagában a holt formákkal szembeni élő 
szellemet, akkor ez a  jövő építészetét illetően optimizmusra 
ingerlő. Ezt tette a velencei magyar anyag.

A SZERVES ÉPÍTÉSZET képviselőinek nemzetközi 
szervezete, az IFMA (International Fórum Mán and Architecture) 
1992. július 12 és 25 között rendezi meg második konferenciá
ját a svédországi Jámában (lásd ORSZÁGÉPÍTŐ 1991/1. 59. 
old) „Hogyan tervezzünk emberi környezetet?" címmel.
A konferencia előadások, műhelymunka, gondolat- és tapaszta
latcserék keretében kíván foglalkozni azokkíil a kérdésekkel, 
melyek az ember fizikai, lelki és szellemi szükségleteit figyelem
be vevó környezet kialakulását célozzák. A kéthetes, nagyon 
szoros programmal, szigorú időbeosztással tervezett találkozó 
az alábbi előadásokat és műhelygyakorlatokat kínálja a 
résztvevőknek:

Előadások:

Arne Klingborg: Hogyan tervezzünk emberi környezetet? 
Morten Gunge: Formanyelv és a tudatosság fokozatai 
Walter Liebendörfer: A személyiség viszonya a környezethez és 
öröklött tényezőkhöz
Jens Peters: Metamorfózis a városképben
Gerald Háfner: Az Európai Közösség jogi rendszere mint az 
Európa Ház építészeti terve
Hermán Seibert: Európai Akadémia Berlinben a városi környe
zetért
Rex Raab: Az építészeti érzékelés iskolázása. Tömeg, arány, 
részlet, metamorfózis, szerkezet, anyag, szín, stílus 
John Wilkes: A  fal. mint élő relief
Christian Hitsch: Művészeti munka és törekvés a magasabb 
tudás felé
Lars Krantz: A park, mint élő műterem
Fritz Fuchs: A színezett felület és az építészeti tér
Arne Klungborg: Összefoglalás és pillantás a jövőbe

Műhelygyakorlatok

Francois de Barros: Hogyan hat az építészet az emberiség 
fejlődésére?
Karl-Dicter Bodack: A korszerű design szellemi alapjai
Jörn Copijne: A környezet formálása — a táj megelevenítése
Christopher Day: A hely organikus fejlődése
Joachim Eble / Espen Tharaidsen: A városi szövet ökológiája és
esztétikája
Hans Fors / Marianne Kleiser: Euritmia és építészet 
Lars FredSund: Kézművesség a kert formálásában 
Fritz Fuchs: Színek az emberi környezetben — gyakorlati példák 
Matthias von Heynitz / Hans-Witly Haub: Testületi identitás 
Udo Herrmannstorfer: A hármas tagozódású társadalom, mint 
formaképzö feladat
Christian Hitsch: A metamorfózis és a szobrászat alapelemei 
Níkolaus von Kaísenberg / Uwe Kortlepel: A négy elem a 
környezet alakításában — gyakorlatok a környezet humanizálá
sára
Steen Kristiansen: Geometria, terv és tér — rajz és mozgás 
Yuri Lebedev: Építészet és bionika
Rudolf Mees: Az üzemeltető tapasztalatai a kereskedelmi 
üzemeltetöorientált építészetben
Jens Peters; A metamorfózis, mint a közösségi terek tervezésé
nek alapja
Skilleby műterem; Lazur festés
Per Söderberg: Lámpa tervezés és építés
John Wilkes: A metamorfózisok minősége

A részvételi díj igen magas, 3500 svéd korona (diákoknak 2000), 
amely nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Javasol
ju k , hogy az érdeklődők fo rd u lja n a k  közvetlenül a szervezőkhöz, 
lehetséges-e kedvezménycsen résztvenni a konferencián 
(Architectural Conference 1992 Rudolf Steinerseminariet 
S -15300 Járna, Svédország. Telefon: 00-46-75550325).
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