
Kós Károly
ÚJ ÉPÍTŐMŰVÉSZET
- Jegyzetek a budapesti XII. 
nemzetközi építészeti tervkiállításhoz -

Szeptember második hetében gyűltek össze a világ 
húsz országának építőművész-delegátusai, hogy immár XII. 
kongresszusukat ez alkalommal Budapesten tartsák meg. Ez 
a húsz ország magába foglalta Oroszországon kívül egész 
Európát, Európán kívül az Egyesült Államokat, Mexikót és 
Argentínát, tehát a nyugati földgömb számottevő kultúr- 
államait.

Az építőművészek kongresszusa önmagában is min
denképpen általános érdekű esemény, mely a mostanában 
divatossá vált legtöbb intemacionáüs kongresszusnál, ta
nácskozásnál, gyűlésnél mindenesetre értékesebb munkát 
végzett, mert az emberiség kulturális életmódjának egyik 
legfontosabb területén nem elméleti, de kizárólagosan gya
korlati javaslatokat tárgyalt le, és hozta meg azok eredmé
nye alapján a maga feltétlenül megvalósítható és meg is 
valósuló határozatait, melyeket az illető országok megfelelő 
műszaki és művészi szervei magukra nézve kötelezőnek 
vállaltak, és végrehajtásukról gondoskodnak.

De bármilyen fontosságú is a kongresszusnak ez a ta
nácskozási és határozati, tehát lényegi része, minket, illető
leg a nagyközönséget a közvetlenül e kongresszussal kap
csolatban rendezett intemacionál is építészeti kiállítás érde
kel, mely úgy a kiállított anyag nagy számával, mint művé
szi érdekességével, valamint végül pompás és áttekinthető 
rendezésével minden eddigvaló építészeti kiállításnál érté
kesebb a számunkra. Hogy rideg számokban beszéljünk: a 
budapesti városligeti Műcsarnokban és a Nemzeti Szalon
ban hivatalosan kiállított művek száma meghaladta a kettő
ezret. Ehhez csatlakozott (a kongresszuson kívül, de vele 
kapcsolatosan) a jövendő építész-generáció kiállítása a Mű
egyetemen több, mint félszáz művel, sőt ide sorozhatjuk a 
Városligetben rendezett lakásberendezési, belső építészeti 
kiállítást is.

(közli: Anthony Gall katalógusa)
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Akkora szám ez, illetőleg akkora terjedelem, hogy a 
szakembert is megszédíti, ha csak végigfutja is ezt a kiál
lítás-sorozatot. És tekintve azt, hogy minden ország a maga 
építőművészeti termelése gondosan megválogatott, tehát 
legméitóbbnak ítélt objektumainak képét küldötte el Buda
pestre, igazán nehéz, sőt szinte lehetetlen feladatot akar
nánk megvalósítani, ha részletes kritikára mernénk vállal
kozni.

Viszont éppen az anyag kimerítően nagy mennyisége 
és alapos megválogatottsága teszi lehetővé azt a megállapí
tásunkat, hogy ez a kiállítás a nyugati világ építőművészeti 
kultúrájának mai hű képe, és hogy szinte hajszálpontosan 
állapítja meg az architektúra életfunkciójának állapotát a 
mai pillanatban.

A mai pillanat képe pedig világosan mutatja, hogy az 
emberi kultúra legősibb és legfontosabb megnyilvánulása: 
az architektúra a múlt századi demoralizációs és kínlódó 
vergődésének immár a végére érkezett: az emberi társada
lom nagy revolúciója még nem végződött ugyan, még nin
csen berendezkedve az új és gyökerében változott viszo
nyok következtében más társadalom, de már a jól látó szem 
fátja a jövendőt, és az architektúra készül az új társadalom 
kultúrájának művészi kifejezésére az építőanyagok és szer
kezetek formanyelvén.

És ez a jövendő stílus a demokrácia stílusa lesz. Ez a 
jövendő művészet az a művészet lesz, amelyet Ruskin már 
nyolcvan esztendővel ezelőtt eljövendőnek hirdetett: a min
denki művészete, a milliók művészete.

És ennek a művészetnek nem lesz más formanyelve, 
mint a múltak történelmi stílusaié. Ez nem az egyes min
denható fáraók és despoíák kőből és téglából faragott és épí
tett, állati rabmilliók vérével összerakott dinasztia-művésze- 
te lesz, ez nem a rómaiak brutális imperiálista stílusa lesz, 
nem az egyházi rendek és feudális urak középkori vár- és 
katedrális-építkezése, nem a dekadens pápaság és kifino
mult olasz kényurak Tart pour l'art reneszánsza, nem a ba
rokk individualitás stílusa. De mindenekfelett a tömegek stí
lusa lesz, a kisembereké, a dolgozó milliók művészete lesz.

És az új architektúra nem lesz kevésbé monumentális, 
mint volt a kiválasztottaké, az egyes, vagy kevésszámú ha
talmasoké, De olcsóbb lesz, és részesül belőle mindenki. 
Nem lesz halott művészet, nem lesz l'art pour l'art, de 
szolgálni és szépíteni fogja a milliók életét, vigasztalása és 
öröme lesz a robotosoknak is.

Az amerikaiak és utánuk a németek bizonyítják, hogy 
a nem is olyan régen igazán még szörnyűséges felhőkarco
lók mai utódai milyen komoly művészi alkotások lehetnek. 
Hogy milyen szépen is lehet megoldani a roppant munkás- 
kaszárnyákat, a munkás-család kényelmére, azt a bécsiek és 
hollandusok mutatták be meggyőző példákon. Új problémát 
kell megoldania az architektusnak a krematóriumban 
(Bécs), a strandfürdőben, a nagyméretű stadionban (Amsz
terdam). A vasnak, a vasbetonnak és legújabban az üvegnek 
ma már szinte hihetetlen kihasználási lehetőségével oldja 
meg az új építőművészet a tömegszanatóriumnak, kórház
nak, üdülőintézetnek, tudományos, népjóléti és sportépüle
teknek, de a gyári műhelyeknek, munkahelyeknek a modem 
higiénia által követelt és a technika által lehetővé válott 
problémáit. És már-már ki tudja használni az új szerkezeti 
lehetőségek esztétikai szépségeit is.

A régi feladatok közül a templom az, amely archi- 
tektonikus evolúcióját csak a háború után kezdte el, és a 
kommunitások székházai (országház, városház) azok, me
lyek bizonyos tekintetben megmaradtak az eklekticizmus
ban. A mostanában épültek közül a stockholmi városház,
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minden idők városházépületei között a legkiválóbbak egyi
ke, architektúrája szellemében a velencei Doge-palotára 
emlékeztet, ami a Doge-palota javára írandó, nem a stock
holmi városház rovására.

De talán a legősibb emberi építési feladat: az egyes 
családi ház az, mely a mai architektúrának is legfontosabb 
és örökké újonnan megoldandó problémája, mert minden 
egyes emberi családnak öröktől óta a legösztönösebb vágya
kozása, melyet nem irthat ki belőlünk semmiféle társadalmi 
változás, semmiféle gazdasági vagy politikai átalakulás. 
Természetes, hogy e probléma megoldásánál is a mai, hábo
rú és forradalmak utáni építészgeneráció a kisemberre van 
főleg tekintettel, annak az otthonreménységét kell megvaló
sítania. A kicsiny, a minél kisebb, mert minél olcsóbb, de 
emellett kényelmes, praktikus, higiénikus és művészi otthon 
feladatának megoldása a cél, mely kivétel nélkül állandóan 
foglalkoztatja, sőt ma talán intenzívebben, mint valaha, a 
világ architektusainak mind nagyobb számát. A nagytermes, 
soksyobás, pazarlással épült kastély, palota és burzsoa-ház 
ma nagyon mellékes problémává csökkent, viszont szinte 
versenytéma a minél kisebb alapterületű, minél többet mi
nél olcsóbban adó, művészileg megoldott családi ház. Ennél 
a megoldáskeresésnél érdekes megállapítanunk, hogy a 
művészek túlnyomó többsége az eklekticizmust szinte telje
sen elvetette, és a művészi megoldást két irányban igyek
szik megtalálni: az új anyagok és újabb meg újabb szerke
zetek esztétikus alkalmazása által és lehetőleg az egyes 
nemzetek ősi, mindig a helyi viszonyokhoz, a természeti 
környezethez és az éghajlathoz alkalmazkodó népi architek
túrájának szellemében.

Meg kell állapítanunk, hogy az új anyagok és szer
kezetek, a civilizatórikus berendezési követelmények, vala
mint a takarékosság mindenek felett kötelező és keresztül
hajtott elve még keresi a maga stílusbeli kifejező formáit, 
de itt-ott mintha már legalább a maga nemzeti-művészeti 
karakterét megtalálta volna. Talán a legjobban simulnak 
össze ezek a célkitűzések a felsőitáüai építészek épületei
ben, már kevésbé az észeki nemzeteknél (svédek, dánok, 
hollandusok és angoloknál), a franciák, németek általában 
nem tudják magukat franciául, illetőleg németül kifejezni. 
A keleti országokban még erős az eklekticizmus, és görcsö
sen ragaszkodik a maga pozíciójához, viszont a radikálisan 
modem építészek a nyugatiak igen erősen szolgai utánzói 
még...

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az új, németül 
sachlich-nak elnevezett architekturai törekvések idejében a 
régi, történelminek nevezhető architektúra, illetőleg stílusok 
elvesztették volna a maguk jelentőségét. A kiállítás egyik 
termében Magyarország bemutatta az ezer esztendő folya
mán épült művészi értékű épületeknek egy igen jól megvá
logatott sorozatát. És kétségtelenül megállapítható volt, 
hogy ez a terem, minden igaz architektuslátogatónak legna
gyobb gyönyörűsége volt. Be lehetne bizonyítani - ha egyál
talán szükséges volna a bizonyítás - hogy a modem archi- 
tektusnak bizonyosan nagyobb szüksége van a történelmi 
stílusok alapos ismeretére, mint a stílusokban dolgozó épí
tésznek valaha is volt. A művészet törvényei e tekintetben 
áthághatatlanabbak, mint a büntető törvénykönyv paragra
fusai.

*

Nagyoltan idevetett vázlatban igyekeztem pusztán azt 
a tanulságot leszögezni, melyet a mi művelt közönségünk, 
az intemacionális kiállítás megtekintésének hiányában, va

lamint minimális építőművészeti kultúrája ellenére is, álta
lános kultúrája javára megfoghat, A részletes ismertetés saj
nos mindenképpen felesleges itt nálunk: lehetetlen módon 
kívül esünk a nyugati kultúrközösség zónáján- De ha ke
gyetlenül fájdalmas is ez a mi szomorú elzártságunk az élő 
kultúra csodálatosan szép lüktetésétől, jó  tudnunk arról, 
hogy van élő, ifjú, és bizonyosan győzedelmeskedő építő
művészet, és bizonyosan el fog jönni hozzánk is, amikor is 
gyönyörű volna ismerősképpen fogadnunk be lelki hajlé
kunkba.,.

A MŰVELŐDÉS című romániai közművelődési fo
lyóirat decemberi száma több, a Kós Károly-évfordulóval 
kapcsolatos cikket tartalmaz. Balogh Ferenc írása Kós Ká
roly építészeti stílusáról egy eddig publikálatlan tervet is 
közöl abból a sorozatból, amelyben Kós különböző létszá
mú gyülekezetek számára tervezett kisebb tamploraokat és 
imaházakat.

SIKLÓDON (Siclod) május folyamán avatják fel a 
Kós Károly által évtizedekkel ezelőtt tervezett, és a hívek 
lelkesedésének köszönhetően most megépült református 
templomot. Az avatás méltó alkalom lesz egy nagyszabású 
találkozóra az erdélyi templomépítési programban részt ve
vő építészekkel. A végleges időpontról szerkesztőségünk 
tud majd tájékoztatást adni.

AZ UNESCO 1993-ban a kulturális világörökség 
részének deklarálta többek között Selmecbánya (Banska 
Stiavnica) belvárosát, Berethalom (Biertan, Birthalm) erŐd- 
templom-együttesét, és a szepesi vár (Spissky hrad) romjait. 
(Lásd: a következő oldalakat)
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