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Kedves Philipem:

Nincs sok haszna ennek a levélnek. Semmi másról nem 
fog meggyőzni, mint, hogy kezelhetetlen és kérlelhetetle
nül csökönyös vagyok a propagandát és a tervezett me
netrendet illetően.

Rendben van. Úgy legyen. Legalább meglesz az örö
möm, hogy az legyek, aminek teremtettek. Félreállok, és 
hagyom elvonulni a díszme
netet a főkolomposaival egy
ütt. Azt hiszem, nem ugyan
azt a nyelvet beszélem , és 
nem tudok azonosulni a cél
jaival és szándékaival sem.
Számomra az építészet vala
mi más.

Ha a kiállítás jellegét egy 
kicsit világosabban elm a
gyaráztad volna nekem az 
elején, feleslegesen kidobott 
pénzt és energiát spórolhat
tunk volna meg, bár remé
lem nem sok veszett kárba.
Mostanság oly nehéz a pénzt 
megkeresni.

A táviratom megmagya
rázza mondanivalóm lénye
gét.

Építészeti értelem ben 
jelenleg eléggé hontalannak 
látom magamat. De biztosan 
érzem, ha még öt évig dolgo
zom, újra otthon leszek.

Ám ezalatt a „nemzetközi” propaganda díszmenete 
csak menjen szépen a maga útján nélkülem.

Úgy tűnik, túl sokat kockáztatok, ha belemegyek ab
ba, hogy együtt vonulgassak egy válogatottan eklektikus 
csapattal az országban, úgy mintha modernnek fogadnám 
el őket és munkáikat, miközben nemcsak elutasítom, de 
a leghatározottabban el is ítélem őket.

Respektálom Corbusiert, bámulom van dér Rohe-t, 
szeretem Haeslert, és — ha a lista azt jelzi, amire szánták — 
még sok énékes embert a kiállítókon kívül. Howe elég 
jó, bár Lescaze, amennyire tudom, mégis egy kezdő.

Otthon tudnám érezni magamat egy kiállításon, velük 
együtt, és más fiatal emberekkel is, akik becsületesen 
igyekszenek nemes és szép épületeket építeni, mint én 
is, amikor fiatalabb voltam. Ok igyekeznek türelmesen 
megalapozni magukat ezen a tisztességes úton -  elnyerve 
a sikert lépésről lépésre, ahogy jön.

De rosszul vagyok az olyanok színjátékától, akik kivá
lasztanak egy stílust, régit vagy újat, jói-rosszul megépíte

nek egy épületet valami vállalkozó segítségével, majd úgy 
publikálják, mint valami nevezetes eredményt. És ez nem 
csak egy emberre vonatkozik, hanem egy típusra...

A mi országunkban a propaganda bűn. Az erőltetett 
üzletszerzés átok. Legalább a saját feladatommal törődhe
tek, ha lesz mivel, és nem kell versenyeznem vagy egy 
hajóban ülnöm számomra szégyellnivaló módszerek 
szégyellnivaló példáival, amik jövendő építészetünkből 
puszta .nemzetközi stílust” csinálnak. A szabványpapír- 
stílust értve ezen. Tisztában vagyok vele, hogy te és Russel 
(Hitchcock) rokonszenveztek ezzel az irányzattal, — és 
felkészültem rá, hogy addig becsüllek benneteket, amíg 
fel nem ismerem a propaganda szennyét az általatok ked
velt példákban.

Remélem, mindketten jóhiszeműek vagytok. De mint 
afféle kezdők, valószínűleg 
nem vagytok tudatában sok
mindennek, ami túl felszí
nes, túl sekélyes és talmi ah
hoz, hogy ki ne fakuljon.

De mindez nem indo
kolja, hogy részt vegyek a 
seregszemléteken és elárul
jam a saját elveimet, mind az 
építészetet mind az életfelfo
gásomat illetően.

Annak is tudatában va
gyok, mennyi muníciót adok 
ezzel az ellenségeimnek. Hát 
igen, annyi kijut belőlük! Sen
kinek se több. Ám a tekinte
tem egy olyan célon függ, 
amiért érdemesebb küzdeni, 
még ha előbb elszólítanak is, 
mintsem elérném. Ha így is 
esne, legalább nem adtam el 
magamat!

Hidd el Philip, sajnálom. 
Add át üdvözletemet Russel 
Hitchcocknak, és remélem 

hamarosan látlak mindkettőtöket itt, Taliesinben jövő nyár 
elején a feleségeitekkel. Ha most nem hoztátok is el őket, 
akkor majd ugye megteszitek?

1932. fe b r u á r  11 
Mr. P hilip  John son  
New York City, N.Y

Kedves Philip:

A N.Y. Times cikke a kiállításról a külsőséges formák leg
ostobább bemutatása volt, amit valaha láttam. Ilyen hihe
tetlenül gyerekes kijelentések és példák segítés helyett 
csak árthatnak az építészet ügyének. Az ott kifejtett véle
mények árulkodóak.

Miért kellene nekem -  kérdezlek én, aki egész élete
met egy organikus építészet ideáljának szenteltem -  együtt 
menetelnem ezzel a kísérlettel, hogy ellopják a külsőségeit

Frank Lloyd Wright, 1893
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ennek az ideálnak, és óriási csinnadrattával életre keltsék 
az alantas lényét?

Az egész erőlködés nem csak személyiségemtől ide
gen, de rokonszenvemet is nélkülözi. Amikor elsőre v i s 
szakoztam, már akkor gyanítottam, meghazudtolom az 
egész ügyemet, ha veletek tartok. Most egészen beigazo
lódtak a legsötétebb gyanúim.

Legelőször csak azért egyeztem bele, hogy segítsem 
az erőfeszítéseiteket. De most, hogy megértem, nem azért 
vagyok benne, mert valamit is számítok, hanem mert én 
egy nevezetesség vagyok, -  nos nem izgatom magam, 
csak szarkasztikusan mosolygok.

Az önző hírverés és szégyentelen propaganda lénye
ge, ami e  viselkedés hátterében áll, a kiaknázás szoros 
tartozéka. És bár egyáltalán nem hiszem, hogy Oud és 
Rohe elfogadná (természete
sen Corbusier igen, mivel ő 
a ti propagandátok lelke), 
ennek nincs semmi követ
kezménye. Ilyen érzésekkel 
méltatlan lenne együtt utaz
nom veletek. Most legalább 
tudom, hol állok.

És sokkal jobban érzem 
magam, ha az organikus épí
tészet ellenségei ott vannak, 
ahol kell: szem előtt. Kíván
ságaim véglegesek a követ
kezőkkel kapcsolatban: ra
gaszkodom hozzá, hogy tá
volítsák el nevemnek min
dennemű nyomát, ami kap
csolatos a hírverésetekkel, 
amikor a kiállítás a Modern 
M űvészetek Múzeumában 
bezár.

Elképzelheted, milyen 
nehezen és csalódottan is
merem fel újra, hogy meddig 
értékes kortársaimnak egy 
nagy íigy iránti odaadásom.
Versengenek, de nem viszik 
végig a dolgokat. Ám nem 
szabad panaszkodnom. Nem más okból adtam oda 
magamat az Építészetnek, mint szerelemből. Legalább 
ennyit hagynom kéne nekik is.

Kellő rálátással talán megtehetem.
Amint azt Lewis-nak (Mumford) megtáviratoztam, 

csak a New York-i kiállításon való részvételbe egyeztem 
bele. Ténylegesen csak az újságokból értesültem a lerve- 
zett kőrútról.

Légy jó, Philip, és finoman mentsél ki, ahogy lehet.

1947. ok tób er 21.
H. Th, W idjeveld 
O osterbeek, H ollan d ia

Kedves Widjeveld:

Ön egyike azoknak, akik a lelkiismeretemet nyomasztják. 
Nem tudtam, hogyan számoljak el önmagammal Önnel 
kapcsolatban, így nem tudván, mit is írjak, nem írtam.

Ám az a nyílt kérése, hogy az USÁ-ba jöjjön és csatla
kozzon hozzám, nyOt választ érdemel.

Tgaza volt, amikor számolva a vállalkozásomban való 
részvétellel (ez több mint húsz éve volt?) azt mondta: 
„Nehéz vele dolgozni. Sok évbe fog kerülni felépíteni ezt 
a helyet. Nekem csak tízezer dollárom van. Nem tudom,

mit tegyek.” Jól mondta.
Azóta sok év elszállt, 

Megkerestem és ráköltöttem 
vagy egy félmilliót erre a 
helyre, meg Arizonára, és 
még befejezetlen az egész. 
Persze sok mindent megcsi
náltak, amióta Ön látta. Most 
mint alapítvány folytatjuk, 
adómentesen.

Igaza volt a végkövet
keztetésével, hogy nehéz 
lenne velem dolgozni. Mi 
több. velem lehetetlen egy
ütt dolgoznia... bárkinek, 
hacsak nincsen betanítva és 
nincsen, hogy úgy mond
jam , hosszú évekig  hoz
zászoktatva a munkamód
szeremhez. Mint azt tudnia 
kell, még most is az Önálló 
alkotói alapállásban hiszek, 
így hát mi mást hozhatna 
egy m agafajta nagytehet- 
ségű és határtalan ambíciójú 
embernek, akinek jóformán 
semmiféle tapasztalata nincs 
a munka- és életvitelemmel 

kapcsolatosan, mint frusztációt és végső rosszindulatot?
Két dudás egy csárdában biztosan túl sok. Szeretnék 

hasznára lenni Önnek és társainak -  az elismerésük akkor 
ért, amikor a szerencsém leszálló ágban volt, és nem va
gyok hálátlan ennyi idő múltával.

De mi legyen ez? Mi szolgálhatna leginkább javára itt 
a mi országunkban -  nem tudom.

Ez az ország túltelített a balos modernistáktól, mint 
amilyen Ön is. Itt van Gropius, Corbu. Mies, Mendelsohn, 
Breuer meg a többi. Még mindig ott tartanak a tagadásban, 
ahol én tartottam 1906-ban és a horizontalitás hangsúlyo
zásában, ahogy 1910-ben csináltam.

Nem egyezne az alkotói lelkiismeretemmel eme reak
c ió  egy újabb szószólóját támogatnom, Ha Ön mélyebbre 
hatolna náluk, és képes lenne elvitatni azt a klisészerűen 
felszínes esztétikát, melyért most kiállnak, akkor megérke

Frank Lloyd Wright. 192-t
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zése erre az oldalra és egy katedra valamely egyetemen 
üdvös és áldásos lehetne. Mikor Ön beszél, olyan ember
nek tűnik számomra, mint aki náluk mélyebb érzésű és 
nagyobb képzeletű. Ám mikor épít, nagyon azonos karak
terű dolognak látom, amit tesz, azzal, amit természetsze
rűleg tanítana is.

A szakadék magam és eme személyek között kiszéle
sedett. Ők két dimenzióban gondolkodnak, beszélnek 
és dolgoznak, mialatt idealizálják a harmadikat és vice 
versa. Érzem, hogy éppannyira messze vagyok tőlük most, 
mint voltam 1910-ben, és a hitehagyásuk csak azt szolgál
ta, hogy elárulják egy, az anyagok természetének megfele
lő organikus építészet ügyét, mely hitem szerint a Demo
krácia építészete.

Amit tesznek, az számomra határozottan Nácizmus. 
És ők ezt így egyáltalán nem 
képesek látni. Minek bőví
teni soraikat egy újabb pár
tolóval, csak, mén Ön a ré
gi napokban az én tisztelőm 
volt? Tele vannak az egye
tem ek ezekkel a jövevé
nyekkel és, bár felteszem, 
ez jobb, mint az ország lehe
tett volna nélkülük, ez az 
egész kudarca annak a mé
lyebb ügynek, am elyre 
vágytam, amelyben hittem 
és amelyet reméltem.

Igen, az úgynevezett 
modern építészet visszalé
pett 1910-be, amennyiben a 
jelenlegi formája számít az 
utolsó dolognak az oktatás
ban.

Ön természetesen egy 
rajongó, ízléssel és ügyes
séggel. határtalan ambíció
val és en n ek  m egfelelő  
energiával. Hál miben és 
hol tudna Widjeveld meg
elégedést lelni -  önmaga 
megalkotását?

Tényleg nem tudom, hacsak nem egy tanári állásban 
itt valahol, és nem szeretném támogatni a jelenlegi irány
zatot a barátságommal, mert tudom, sosem származott 
vagy fog származni semmi jó abból, ha valakinek az ..ideál
jával” húzzuk az időt. csak, hogy kedvesek legyünk egy 
baráthoz vagy, hogy jóban legyünk magunkkal.

így hát, kedves Uram, mit tehetek Önért? Szeretném, 
ha újból meglátogatna minket -  örömteli várakozással 
meghívnám Önt és feleségét, mini vendéget -  megten
ném, ha valahol a megelégedését biztosíthatnám. Ám Ön 
nem  dolgozhat velem  („félek, senki idősebb sem'1).

Túlságosan messzire mentem lérben és időben a ma
gam teclinikájában, hogy más technikáját alkalmazzam. 
És az időm tűi rövid, hogy ilyenre gondoljak. Taliesin nem 
az, aminek Ön hiszi.

Mára Ön kiérdemeli egy saját praxist, és minden, mit

Frank Lloyd Wright, 1937

adhatnék, egy lapát szén lenne, hogy segítsem elindulni 
valahol saját kis poklában, de. amint képzelem, ebben a 
helyzetben már ez is elég késő Önnek, kedves Widjeveld? 
Lássuk csak... Saarinen 

Gropius 
Breuer 

Az egyik Mies
oldalon Mendelsohn Frank Lloyd Wright

Chermayeff 
Corbu
Lascaze ct al.
Most meg Widjeveld?

Ezek után jön a vegyes tenyészet, osztódással szapo
rodva, és mije van Önnek? Önnek az a jelenlegi kétér

telmű helyzete van a m o
dern építészetben, amivel 
elégedetlen vagyok.

A személyes hova tano
zása nem akadályozza meg, 
hogy mindent megtegyek 
Ö nért, mint barátért. Az 
valam i más, és kérem 
jelezze, hogy éppen most 
mivel tehetem a legjobbat -

Í953- jú liu s 8.
Perry P ren tice, szerkesztő  
A rch itectu ra l Fórum , New  
York City, N.Y.

Kedves Perry

Te teljesen megértő ember 
vagy, csakhogy sajátos pozí
cióban. Nehéz lenne bemu
tatnom neked onnan, ahol 
te ülsz, hogy mi áll az érte
lem felett és azon túl -  úgy
mond, ahol az inspirált épí
tészet kezdődik vagy 
végződik. Éppen csak 

szeretnék rámutatni valamire, melynek a megvilágosodott 
figyelem számára egy kis segítséggel evidensnek kellene 
lennie. Mindaz, amit az egész úgynevezett „nemzetközi 
stílus" valóban képvisel, az egy kulissza, ami a saját mun
kásságomból indul ki. És ezt mégis úgy tüntetik fel, mintha 
azok a „prominens nevek” alkották volna, aldk az amerikai 
építészetet 1921 óta szolgálják. Te is ezzel kezded, amikor 
egy kalap alá veszel bennünket.

Az áramvonalas formák, melyek a munkáimat bemu
tató Wasmuth Kiadvány révén 1910-ben kerültek Német
országba (tíz vagy még több évvel keletkezésük és alkal
mazásuk után), jelentették akkor, és jelentik ma is az igazi 
gyökereit minden egyes vonásnak, amit a Bauhaus vagy 
Le Corbusier azóta is sa já t orig in ális v ívm án yán ak  állít 
be. Könnyű ezt igazolni, ha érdemes. Érdemes.? Kétlem!

Ezt az igazságot elkendőzte és összezavarta a Modern
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Művészetek Múzeuma, egy rakás hitehagyottal együtt, 
akik szívesebben látják a külföldről érkező ideákat, mint 
a hazulról jövőket. Sokan közülük mára az előfizetőtök, 
míg néhány a szerkesztőtök lett. így hát nem valószínű, 
hogy tőlük értesülnél az 1921 előtti amerikai építészetről, 
még akkor sem, ha ők maguk eleget tudnának is róla -  
amit kétiek.

Ahhoz, hogy ma a dolgot kívülről visszanézve (az. el
n evezések alapján) megértsük, olyan első kézből származó 
információra, közvetlen rálátásra lenne szükség, amivel 
én magam rendelkezem: láttam az egészet apránként in- 
nen-onnan beszivárogni, és lépésről lépésre átcímkéződ- 
ni. F.z az ügy 1921 óta fut. Minden ellenvetés nélkül.

Mégis van számos tisztességes bizonyíték külföldön 
és sok idehaza, hogy hosszú távon ne kelljen tartani az 
igazság bármely elferdülé- 
sétől. Az igazság mindig kü
lönös úton felszínre kerül és 
visszatér. Vannak olyanok, 
mint Lewis Mumford, Bruno 
Zevi, Giancarlo di Carlo, Tál
ból Hamlin, Ralph Walker, 
stb., stb., stb., akik már meg
írták az igazat az ügyben. De 
még akkor sem tisztázták az 
érintett eszme természetét.
Az én szégyenem, hogy ma 
dagad a középszerűség árja.

Látod, amikor bármilyen 
eredeti impulzust, a puszta 
fo r m á i kedvéért kezdenek 
meghamisítani, -  ebben az 
esetben az áramvonalassá- 
got acélban és üvegben -  és 
a hamisítással együtt jár az új 
nevek handabandája, akkor 
azt kapod, ami az úgyneve
zett „modern építészetben’’ a 
múzeumok és magazinok 
támogatásával mint „nemzet
közi stílus” terjed el széles 
körben.

Most nem pusztán feljogosítva, hanem egyenesen k ö 
telezve érzem magam, hogy rámutassak azon ideák meg- 
gyalázására, melyeket az A m erikai É pítészet ered etén ek  
tartok. Kihagyták e kifejezés mögötti mélyebb filozófiát, 
azért, hogy egy divatos h iábav alóság ot valódiként tanít
sanak, miközben az pusztán újabb felü letesség . Az építé
szetnek ma mindenekelőtt egészséges filozófiára van 
szüksége, melyen egy' új esztétika alapulhat. Ennek egye
düli forrása a Természet tanulmányozása. A mai napig 
ennek az egyetlen gyümölcse az Organikus Építészet.

Az építészek nem kaphatnak megfelelő filo z ó fiá t  az 
esztétáktól (a legtöbbjük perverz tudós vagy tudós per
verz, avagy üzleti opportunista). Akárhogy is nézzük, 
n incs a z  a z  észtéi a , a k i a  nekünk, k e llő filo z ó fiá i valaha  
is n yú jtan i tudn á.

Az Organikus Építészet Filozófiája anti-görög, de a forma
világából divatot csináltak olyan ferde hajlamú „esztéták”, 
akik ott bábáskodnak a Modern Művészetek Múzeumá
ban és környékén. Kétségtelenül némi jó is származott 
ebből. De több  kár, m int h aszon . Végülis rombolás. Már 
látjuk a lesüllyedést, ha egyenesen nézzük. Eközben 
mindazok, akik az „új lehetőségekben” lubickolnak -  vagy 
vergődnek ennek a paródiának a haszonélvezői. Ahogy 
ők azt képzelik.

Ám az eredeti nagy eszmék megszenvedik ezt a vérfer
tőző parazitaságot. Számomra „LeCorb” egy pimasz para
zita. „Mies” a görög-parazitaság egy szánalmas túlélője. 
Gropius határozottan nem annyira parazita, mint inkább 
olyan perverz, aki -  országos gyakorlatunknak megfelelő
en -  az Építészet területéről a Tudományba tévelyedett

el. Az ő tanítása révén egyre 
nő a zavarodottság Ameriká
ban, vajon az Építészet Mű
vészet vagy inkább Tudo
mány legyen.

Ahogy a szabványosítás 
megy előre, ez maga után 
vonja, hogy az Építészetet 
feláldozva, azt Tudomány
ként tanítsák, melyet aztán 
a legjobban azok az elkerül
hetetlen típusmegoldások 
szolgálnak, am iket mind
annyian kihasználtok, akár 
tudlok róla, akár nem. Ré
szedről, Perry -  mint szer
kesztő -  a dolog ezzel rend
ben is lehetne. Téged ere
dendően nem a nagy Művé
szet egy nagyszeríí eszméjé
nek élete vagy halála érde
kel.

De engem igen.
Azt hiszem sokszor jo

gosan kifogásolod azt a mó
dot, ahogyan én a nagy esz
m éket védelm ezem , m e

lyekért az életem et adtam, bármely vonakodás vagy 
említésre méltó kompromisszum nélkül. Amikor a H. B. 
(House Beautiful - „Szép Ház” ) botrány előtt néhány hét
tel -  arról mit sem tudva -  írásban tiltakoztam és elküldtem 
az ellenvetést neked, megfosztottál a megszólalás lehe
tőségétől az újság Fórum  rovatában, mondván, hogy nem 
vagyok eléggé politikus.

Ez is rendben volna. Nem, hidd el, nem tennék mást, 
mint csak dicsérnék, ha az építészet valódi tartalmát, -  az 
organikus tartalmat -  lámám megnyilatkozni abból a tüle
kedésből. mely annak a mozgalomnak egy-egy helyéért 
folyik, aminek az élére én magam álltam a ti 1921-etek 
előtt huszonnyolc évvel.

De látom, hogy a szívemen viselt „ügyet” butaságból 
vagy számításból elárulták és kihasználták lelkiismeretlen 
alakok, itthon és külföldön, fél nem fogva vagy át nem 
érezve mindazt, amit önző módon leromboltak.

Frank Lloyd Wright, 1949
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Na most, hogyan is 
láthatnád mindezt ép
pen te, onnan, ahol nem 
is olyan régóta ülsz?

Elég régi történet ez, 
és tán még egy évtizedig 
szándékosan el fogja 
tüntetni mindenki, akit 
csak ismersz. Persze a 
szerkesztőségi irányvo
nal az eladás művészete.

El kelt ism ernem ,
Perry', azt gyanítom, túl 
sokat éltem -  épp eleget, 
hogy megtapasztaljam 
azt, ami általában az em
ber halála után jön el -  
pozitív és negatív érte
lemben egyaránt.

Ha jön a plusz, vele 
jár a mínusz is? Minden
nek megvan a böjtje.

Szeretettel

Az is tény, Perry, hogy azt kellett „kizárni", hogy minden
kit egy kalap alá vegyenek azzal, ami voltam.

Tehát, ha egy olyan egyéniséget, mint jómagam inter- 
n acio n a liz á in i akarnak, akkor azt szükségképpen el kell 
személyreI eníLen i. Érted? Természetesen a folyamat nem 
kellemes a túlságosan sokáig élő személyiség számára és 
egyáltalán nem válik a m inőség  javára. Ezt az egész Törté
nelem igazolja. A társadalom mindig megkapja a kívánt 
m ennyiséget, ám ezt a m inőség  rovására éri el. Ez az egész. 
Az Egy stílusnak ez a keresése pont ide vitt minket. Azért 
kritizálok, mert a mennyiség él tovább, míg a minőségnek 
kell meghalnia. Magamnak én a MINŐSÉGET adnám és 
választanám.

Most, ahogy a dolgokat internacionalizálnák. Perry, 
az amit én egykor képviseltem é.s életem egész szereteté- 
vel támogattam, nem képes messze meghaladni egy' átla
gos szintet. Elég világos lesz mindez, ha ismét elolvasod, 
amit -  nyomtatáshoz meglehetősen elhamarkodottan -  
írtam ?

Soha nem hittem a mesterséges megtermékenyítés
ben.

A Letters to A rchitects c. kötetből 
(Frank Lloyd Wright Memóriái Foundation, 1984) 

Fordítás: Szekér László és Helyes Gábor

Helyes Gábor 
Dobozok és dobozisták

F.gy közönséges szobá
nak négy sarka van, hat 
sík határolja — vagyis ez 
egy’ Doboz. Wright egész 
életét e D oboz elleni 
harcnak szentelte. Mi le
het az oka ennek az en
gesztelhetetlen doboz
gyűlöletnek? Kis tanul
mányunk meg se próbál
ja minden aspektusát vé
gigkövetni e szerteágazó 
témának, mindössze is
m erked ésn ek  szánjuk a 
Dobozzal.

A hagyományos épí
tészeti gondolkodás az 
épület terv ez éseko r  vé
gigköveti a k iv ite lez és  
m enetét: először föld-
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