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ÉS KONFERENCIÁJA

A Műegyetem aulájában rende
zett kiállítási, amely a Rajzi és 
Formaismereti Tanszék meghí
vására került megrendezésre,
Nemeskürty István nyitotta 
meg. Köszöntője után hang
zott! el Kocsár Miklós zene
szerző erre az alkalomra írt 
zeneműve, amelyet Makovecz 
Pál és tanítványai fúvószene
kara adott elő . A megnyitó 
műsorát vezető Sáros László, a 
Kós Károly Alapítvány kurató
riumának elnöke kérte fel rövid 
üdvözlő beszédjük megtartásá
ra Patonai Dénest, a Magyar 
Építészek Szövetsége elnökét,
Balogh Balázst, a Magyar Épí
tész Kamara elnökét, Hofer 
Miklóst a Műegyetem Mester 
Testületének elnökét, Reischl 
Gábort, az Ybl Miklós Műszaki 
Főiskola igazgatóját és Laposa 
József tájrendező mérnököt,

A üdvözléseket követően 
Gerle János ismertette az Egye
sülés tevékenységét bemutató 
katalógust és az akkor még 
csak félkész állapotában lévő CD-ROM-ot, amely azóta 
végleges formájában elkészült. A Műegyetem dísztermé
ben került sor a konferencia megnyitásaként a két meg

hívott díszvendég előadására. 
Francois Burkhardt, a DOMUS 
főszerkesztője, majd Paolo Por- 
toghesi egyetemi tanár előadá
sát a dísztermet megtöltő szak
mai közönség hallgatta végig. 
Másnap három szakaszban há
rom-három előadás hangzott el 
az alábbiak sorrendjében. Az 
előadásokat hangszalagon rög
zítettük és szerkesztett változat
ban, néhány esetben összefog
laló jelleggel adjuk őket közre. 
A diavetítéssel kísért előadá
sokat csak a képek nélkül is ért
hető formában rövidítve tudjuk 
vissza ad ni. Meg h ív ás u n k n a k 
nem tudott eleget tenni Dörte 
Kuhlmann, aki azonban egy. a 
tém ába vágó tanulmányát 
küldte el közlésre. Simehajom- 
Tov a konferencia hírére ugyan
csak egy tanulmányt küldött és 
úgy éreztük, hogy a Miklóssy 
Endre m egjelenés előtt álló 
könyvének bevezetőjéből köz
lésre felajánlott rész is jól kiegé
szíti a konferencián elhangzot

takat. így ezek az előadások képezik ezúttal a lapszámmal 
egybekötött mellékletet. A kiállításról és konferenciáról 
Szántó Tamás felvételeit közöljük.
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Nemeskürty István megnyitó beszéde

Hölgyeim és Uraim!
A tatárjárás után valamivel több mint tíz esztendővel egy 
addig gyümölcs-, szőlőtermelő, falunak sem nevezhető 
kis dombi településen fölépült a középkor talán egyetlen 
tudatosan, mérnökileg tervezett városa, Buda. A tatárok 
elpusztították a síkságon elterülő Budát, és TV. Béla király 
bölcsen -  látván, hogy ennek a lovas népnek a hadviselé
se dombon-hegyen megerősített várakat nemigen tud 
elfoglalni -  oda telepítette a várost is, a régi Budáról, amit 
ma Óbudának nevezünk, és a királyi székhelyet is. Ez a 
gondolat egyre gyakrabban eszembe jut most, hogy azt 
emlegetjük, hogy idestova tíz éve szabadultunk meg egy 
elnyomó uralomtól, és még mindig mondogatjuk önma
gunknak is -  nemcsak nekünk mondogatják, önmagunk
nak is mondogatjuk és elhisszük -  hogy tíz év alatt mit 
lehet elérni, hogy húsz, majd harminc, negyven, ötven 
év múlva... A magyar nemzet egy irtózatos pusztulás után, 
ami az ún. tatárjárás volt, 1241-ben, alig tíz évve! felépített 
egy mérnökileg tervezett várost -  megnézhetik ma is a 
Budai Vár utcáit sőt megnyitották az akkor még nagyon 
fiatal, még félévszázados múltra sem visszatekintő domon
kos rend székházát -  ez a mai Hilton Szálló - ,  amelyben 
a domokos rend első világkáptalanjál tartotta. A magyar 
nemzetnek tehát nemcsak ereje volt erre, és egy kormány
nak, s egy királynak szándéka, hanem ezek szerint voltak 
itt; akik építeni tudtak. Már Szent István sokszor idézett 
törvényére gondolva is el kell tűnődnünk azon, hogy ha 
egyszer minden tíz falunak kellett építenie egy templomot
-  márpedig kellett, és fel is épült akkor elképzelhetetlen, 
hogy az akkori Nagy-Magyarországban ezt a sokszáz 
templomot mind külföldi építészek építették volna. Tehát 
már akkor tudtak építeni, és mint ahogy László Gyula be
bizonyította, nem putrikban laktak a sátrakból kiszokott, 
megtelepült magyarok, hanem faházakban, amelyeket 
igen szépen díszítettek, házakban, olyan módon élve 
együtt a természettel egy épített lakásban is, amilyen mó
don ez az Egyesülés is gondolkozik az épülettervezési 
illetőleg. Isten őrizz, hogy most áttekintsük történelmünk 
fejlődését ilyen építészeti szempontból, hiszen a török 
hódoltság és a háborúk miatt még a kastélyok is erődök
nek épültek, olyan ritka kivételtől eltekintve, mint Bethlen 
Miklós erdélyi kastélya, amit maga tervezett, miután beirat
kozott a németalföldi egyetemre építészetet tanulni, hogy 
saját házát felépíthesse -  ma is megvan de lényegében 
szebb és kevésbé szép, jelentős és kevésbé jelentős építé
szek és építőmesterek hordták össze a követ, a téglát ah
hoz az országhoz, amiben ma élünk. Még most a millenni
um táján annyit emlegetett 1896-os hatalmas arányú fővá
rosi építkezéssorozat is különféle jelentős építőművésze
ket mutathat fel remekeikkel együtt, a Parlamenttől az 
Iparművészeti Múzeumig (és nem részletezem), és nagy 
egyéniségeket is tudunk -  hogy csak Lechnert említsem 

de magam legalábbis nem tudok arra példát, hogy Ma
gyarországon szerveződött volna egy olyan közösség, 
amely közös esztétikai és építészeti elvek és ideológia 
segítségével az egymás iránti tiszteletet és a saját függet

lenséget feltétlenül biztosítva, szövetkezett volna egy or
szág építésére. Mondom: megbízásokat kaptak tehetsége- 
sek-tehetségtelenek. de hogy valakik egy ilyen szövetség
re léptek volna, ez példátlan, még megkockáztatom azt 
is, hogy talán Európában is példátlan, de hát erre nem 
akarok hosszabban kitérni vagy ezen elmélkedni. Különö
sen fontos, hogy köztudott, hogy ez az építőközösség 
egyrészt tudatosan ment abból a múltból, amiről már em
lítést tettem, másrészt ki akarja terjeszteni az ismeretek 
szerzésének lehetőségét szervezetten, oldott szervezetben 
az egész világra, mint ezek a különböző iskolák és tanfo
lyamok, és végül együtt akar ez az építésztársaság lélegez
ni az országgal. Nem rákényszerít valamit a közvélemény
re, hanem megalkot valamit úgy, hogy annak örüljön a 
közvélemény. Nem hiszem, hogy alkotóközösség ilyen 
rövid idő alatt, a legkisebb falvakat is beleértve; ennyi 
templomot, középületet, nyaralót, házat, hivatalt épített 
volna, mint ez a közösség. Ha. így folytatjuk, akkor lehet, 
hogy talán mégis felépítünk egy épületeiben is magyar 
Magyarországot, és ha újabb tíz év múlva körülnézünk 
az országban, talán még Budapesten is, akkor valami mást 
is átélünk, valami szépet, lakhatót és örvendetesei, mint 
ezek a hatalmas, börtönre emlékeztető panelépületek, 
amelyek már most roskadozni kezdenek.

Amikor Kós Károly világhírűvé vált finn barátjával töp
rengeni kezdett egy magyar építészeti stíluson -  nem 
véletlen, hogy Kós Károly nevét választották akkor azt 
mondta ennek a finn barátjának, hogy reméli, hogy sok 
gond között és sok gond ellenére valami elindult. A földbe 
vetett búzamag elhal, de azért hal el. hogy kicsírázzon -  
ismerjük ezt az evangéliumi tanítást. Kós Károly szerencsé
re hosszú életet élt meg, és már tapasztalhatta a mag kicsi-
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rázásának első jeleit. Tudjuk, hogy az első ismert épület, 
amit ő tervezett, a7. Állatkert volt, az első közismert épület, 
és többen mondogatták neki, hogy ettől akar ő egy .sajáto
san magyar stílust, egy állatkertel, elefántokkal meg maj
mokkal? És azt felelte ennek a finn barátjának -  én annak 
idején egy finn követtől hallottam ezt hogy a Paradi
csomban is együtt éltünk, Hátha egyszer majd megint 
eljön.., Köszönöm a figyelmüket.

Francois Burkhardt, 
a DOMUS főszerkesztője

Nagy öröm látnom, hogy milyen fejlődésen ment keresztül 
az organikus építészet, mint mozgalom. Nekem, mint Bu
dapest építészeiét valamennyire ismerő külföldinek nagy 
meglepetést okozott a kiállítás, és hogy egyszerre csak 
milyen nagy tisztelettel méltatták az organikus építészetei. 
És öröm látni azt is, hogy a kezdelek óta milyen hosszú 
utat tett meg, milyen intenzíven fejlődött és milyen színvo
nalra emelkedett ez az építészet.

Ma esti mondandóm egy külső megfigyeléssel áll 
összefüggésben. Kérem, ezi vegyék figyelembe. Megpró
bálnám az Önök mozgalmát, a magyar organikus építésze
tet egy nagyobb összefüggésben, némileg kritikusan meg
közelíteni, És azoknak a pontoknak, melyeket tárgyalni 
fogok, talán nincs közvetlenül közük az építészethez, ám 
közük van ahhoz az általános fejlődéshez, melynek része 
az építészet is, És arról a kortudatról szeretnék beszélni, 
amely a manapság m odern utáni-nak  nevezett kultúrából 
ered.

Ernst Bloch német filozófus a 40-es években azt mondta, 
amikor az utópiákról beszélt, hogy a történelemnek vagy az 
utópiáknak megvan a maguk menetrendje. Ha itt most őt 
idézem, annak az az oka, hogy én is úgy hiszem: bizonyos 
dolgok csak egy történelmi kontextuson belül játszódhat
nak le. És ezt a kontextust az jellemzi, hogy folyamatosan 
változik. Ez az első, amit szeretnék világossá tenni: a törté
nelem folyamatos, állandó fejlődésben van. Ez azt jelenti, 
hogy egyúttal folyamatos átalakulásban is. És vannak ma

olyan tendenciák, a történelmet, az emberi cselekvést ille
tően is, melyek célja, hogy fogva tartsák a történelmet. 
És a történelem fej lődése folyamán gyakran jelentkeznek 
olyan tendenciák -  ezekről mint konzervatív j obboldali 
tendenciákról szeretnék beszélni -  amelyek valóban meg
kísérlik a történelmet egy ponton, egy adott helyzetben 
rögzíteni. Ilyesmit éltünk át az utóbbi években a regk> 
nalizmussal kapcsolatban, és a másik dolog, amire sze
retnék rávilágítani, azaz, hogy a regionalizmus, ami körül 
korábban már megszűntek a viták a nyugati világban, egy 
új helyzet révén ismét előtérbe került -  és ez a helyzet, 
ha röviden akarom megnevezni, a modernség kritikája.

Egyike azoknak, akik a modernséget a leghevesebben 
kritizálták, Jean Francois Lyotard francia filozófus, aki A 
posztm odern  feltételek  (La conditíon postmoderne) című 
könyvével a posztmodern fogalmát útjára indílotta. 
Lyotard azt írta ebben a könyvében, és egyébként is így 
lehet röviden összefoglalni a véleményét: „A nagyobb 
szabadság, nagyobb jólét és a több ismeret nem vezettek 
el ahhoz a boldogsághoz, amelyet megígért nekünk a fel
világosodás.”

Azt hiszem, nem kell hosszasabban magyarázni, hogy 
azok a válságok, amelyeken a 60-as évektől keresztülmen
tünk, bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a modernek kép
telenek úrrá lenni a problémákon. De hozzátehetjük, hogy 
azok az eszközök sem álltak rendelkezésükre, melyekkel 
ezek a krízisek legyőzhetek lettek volna. És az értelem 
elleni lázadás, ahogy ezt már Lyotard nevezte, számos 
területen lezajlott, Mindazok a felvilágosodástól átvett 
értékek, melyeket a modernek tiszteletben akartak tartatni 
velünk, többé-kevésbé elavultak. A valláshoz, az állam
hoz, a családhoz, az ember saját fejlődéséhez fűződő kap
csolat -  mindez megváltozott. És ez az, amit Lyotard a 
haladó felvilágosodás végének nevez. És azt az új idősza
kot, amely ez után következett, különböző értékek hatá
rozták meg.

Az első dolog, ami kirajzolódott, hogy már nincsenek 
abszolút értékek. Nem egyetlen igazság létezik, hanem 
több. És nem csak egyetértés létezik, hanem létezik a véle
mények egymásmellettisége is; és amit a modernek tiltot
tak vagy' nem ismertek el, isméi érvényre jutott; és az egyik 
ilyen újra felbukkant érték éppen a regionalizmus. És azt 
hiszem, hogy a magyar organikus építészet is nagyon szo
ros kapcsolátban áll ezzel a regionalizmus körüli vitával.

Ha mosta regionalizmusról beszélünk, természetesen 
külön kell választanunk annak két fajtáját. Létezik az a 
fajtája, melyei az Amerikában élő francia szociológus Paul 
Rikoem korlátozó  regionalizmusnak nevezett, és létezik 
a fe lszab ad ítá s  regionalizmusa is. Egy olyan regionaliz
mus, mely kora gondolataival áll kapcsolatban. És hogyha 
az előbb azt mondtam, hogy a történelem nem állhal meg 
és ha azt mondom, hogy a regionalizmusnak saját korához 
kell kötődnie, akkor a történelemnek ez az előrehaladása 
érvényes természetesen a regionalizmusra is.

Kenneth Frampton, akit mint építészeitörténészt bizo
nyára ismernek, a következőképp próbálta meg a kritikai 
regionalizmus gondolatait összefoglalni miközben ő is a 
szociológus Paul Rikoem-re hivatkozik: „Rikoem azt 
mondja, hogy a kultúrák kereszteződése csak úgy jöhet
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