
Pásztor Péter, építész 
SZLOVÁKIAI HELYZETKÉP

Annak ellenére, hogy Szlovákia és Csehország kettéváltak, 
Szlovákia építészetére igen erősen hál mindmáig az ami a 
cseheknél történik, Ez nagyon régi eredetű tünet; mintha 
Szlovákia nem hinne önmagában, saját képességeiben. 
Csehországban manapság majdnem egyszínű az építészeti 
színpad, ott a funkcionalizmus a minden; ennek jobb- 
rosszabb változataival, esetleg gyengébb minőségű high- 
tech épületekkel találkozhatunk. Egy igaz; a két háború 
közötti cseh internacionalista modern mozgalom kimagas
ló eredményeket ért el, ez azonban egyenes összefüggésbe 
hozható az első Csehszlovák Köztársaság kiváló gazdasági 
helyzetével. Érdekes és egyúttal szomorú tünetnek tartom, 
hogy a mai cseh építészetben ez úgy néz ki, mintha Csehor
szág legfőbb építészeti hagyományai csakis ebből az idő
szakból erednének, Egyszerre elvesztek a múlt homályában 
Benedikt Rejt, Petr Pariér, Kilián Ignác Dienzenhofer; 
Giovanni Battista Santin gyönyörű házai, (Még szerencse, 
hogy Zdenek Fránek és Ales Fiala Briinnből, Tamás Cemou- 
sek és Frantísek Zajícek Olmützből más nézeteket vallanak 
és így tarkítják a Csehországban képet, A rákfenéje az egész
nek az; hogy a cseh építészeti kritika és az építészeti folyóira
tok az előbb említett építészek munkásságával jóformán 
egyáltalán nem foglalkoznak; így kívülről nézve úgy tűnik, 
hogy Masak, Prikryl, Mílunic, a Brix-tcstvérek. Stempel, Ples- 
kot építészetén kívül más ncrn is létezik.

Szlovákiában, amint már említettem; a helyzet Cseh
országhoz hasonló. Felnőtt egy igen tekintélyes kritikus
gárda Matús Otíliával és Stefán Slachtával az élen, Ők egy
értelműen a cseh funkcionál isták szemszögéből vizsgálják 
az építészek tetteit, és rendkívül nagy hatásuk van a szlová
kiai építészen lapok tartalmára is. Ezek nagy építészeti sztár
jai -  azt lehet mondani -  kivétel nélkül a funkcionalista 
hagyományok ápolói, hogy csak néhány nevet említsek: 
ján Balma, Lubomír Závodny, Iván Marko. Román Hájek, 
Norbert Smondrk, Bogár-Králik-Urban. Martin Kusy.

Mindennek ellenére nálunk mégiscsak egy kicsit más a 
helyzet mint Csehországban. Főleg magyarországi kapcsola
tainkban kezd érezhetővé válni az organikus építészeti fel
fogás hatása é.s megépültek máraz első ilyen házak is.

Összegezve: úgy érzem, hogy Szlovákiában (de azt 
hiszem, hogy másutt is) nemcsak az építészet, de az épí
tészek maguk is válságban vannak. Tíz évvel a totalitárius 
rendszer bukása után olyan alkotásokat díjaznak, amelyek 
környezetünkhöz abszolút arroganciával viszonyulnak, 
sőt semmibe veszik. Ezzel tovább segítik a városaink szö
vetének bomlását, amiről másutt azt mondják, hogy leg
főbb ideje lenne megállítani.

Úgy gondolom, hogy mindez az értékrendi kritériu
mok hiánya miatt van. Ez természetesen nemcsak az épí
tészetre értendő. Ugyanakkor nem értem azokat a kollé
gákat akik számára az építészei áll a ranglista csúcsán! 
Hol van akkor isten vagy a haza?

A szocializmus évei alatt igyekeztem megérteni azokat 
a kollégákat akik lelkiismeretfurdalás nélkül (vagy még
sem ?.) fogadták el a lakótelepek gyűrűit városaink körül.

Ma pedig igyekszem megérteni azokat, akik a környeze
tüktől idegen, kifényesített banképületek építészeti ekvi- 
librísztikáját művelik! Totális (vagy’ totalitárius) szolgák?

Én azonban azt vallom, hogy az építészet elsősorban 
szolgálat. De nem csak a beruházónak; de például annak a 
térnek is amibe építek, ha kell akkor nagy alázattal, máskor 
kellő önbizalommal. Ez a nemzet szolgálata, de Isten dicső
ítése is! És ha az építészei igazán művészet, sőt a művészetek 
anyja, akkor a terméke nem lehet egy gyöngyszem a disznó
ólban-oda a kukorica jobban illik- mert az igazi művészet 
nem kérkedik, ellenkezőleg: szerény; az őszinteségen és a 
kapcsolatok mélységén alapszik. Nem jó ha csak úgy önma
gának születik.

Értem a világ globalizációs folyamatának bizonyos 
mértékű szükségességét és az Európához való feltétel nél
küli csatlakozást, aminek elvi elutasítása az ókorba taszítana 
vissza -  de visszautasítom a fejetlen amerikanizáció eszméjét, 
pl. azért is, mert nagyon jól tudom, hogy mit jelent egy átlag
amerikainak egy kirándulás a szepesi várba vagy Lőcsére! 
Mert Európához csatlakozni kozmopolitaként és a saját érté
kek megbecsülése nélkül -  az a nemzeti lét kihunyásának a 
kezdete. Másik oldalról -  nacionalistaként csatlakozni Euró
pához abszolút nevetséges dolog, mert ez a kategória már 
régen elveszítette létjogosultságát. De Európához csatlakozni 
azzal a tudattal, hogy én is hoztam valamit magammal a 
közösbe, ez az igazi szerencse mindenki számára!

Ezért szeretném én is, hogy a házaim otthonosak legye
nek, szóval olyanok ahol az ember egyszerűen jól érzi magát, 
és nem az a fontos, hogy ezt mindenki tudja. Nekem minden 
ház templom -  illetve mivelhogy semmit sem tanultam meg 
az életben jobban az építészetnél, ez az egyedüli eredeti 
módja annak, hogy Isten dicsőségét hirdessem!

IJgy érzem, legfőbb ideje elgondolkozni, hogy mi, építé
szek helyesen cselekszünk-e; hogy nem hagytuk-e magun
kat elcsábítani egy olyan útra, ahol át akarjuk formálni a 
természetet a saját képmásunkra, elfelejtve azt, hogy a termé
s/etet és a környezetünket nem tudjuk legyőzni vagy átalakí
tani, ezekkel csak legföljebb együtt létezni tudunk-alázattal 
és tisztalettel!

Az, hogy az emberek általában az organikus építészetet 
inkább építészeti stílusként minisem egy általános alapelv
iként fogják fel, az építészet, és végül is a saját környezetünk 
tragédiája.Számomra elsősorban az életről és annak értékei
hez való viszonyról van szó! Az, hogy az épület milyen konk
rét formát kap, csak másodlagos fontosságú. Nekem termé
szetes-. hogy az épületnek egy nagyon racionális urbaniszti
kai, alaprajzi, szerkezeti és térkoncepcionális megoldása van. 
Elvégre ezek mind olyan evidenciák, hogy nélkülük nem is 
volna szabad építészetről beszélni Ugyanígy beszűkíteni 
az építészetet pl. csak az építéstechnika terére, úgy ahogy 
ez Szlovákia összes városában a lakótelepek megépítésénél 
történt, eleve nem hozhatja meg a várt eredményt. Sajnos, 
ez a tendencia nagyon mélyen belegyökerezett egész ge
nerációkba és ami még tragikusabb: a mai napig él az 
egyetemi oktatásban is -am it rendkívül veszélyesnek tartok.

Az organikus hozzáállás éppen ennek az egyszintű 
ellaposodott gondolkodásmódnak az elutasítása! Mintha 
félnénk (és ebből az építészeket egyáltalán nem lehet ki
hagyni) tovább gondolkodni, illetve a gondolatokat to-
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vábbfejleszteni, Az egyik gondolat szüli a másikat és való 
igaz. hogy aki nincs tisztában az értékrendekkel, az na
gyon könnyen dezorientálódik. Természetesen ez gyak
ran a továbbgondolkodás elmulasztásához vezet. Az ilyen 
gondolkodás azonban könnyen lehet ennek az országnak 
a veszte! Éppúgy mint az ellenkezője -  a legkülönbözőbb, 
újfajta kozmopolita befolyások esztelen importja anélkül, 
hogy eleggé szembesítenénk azzal ami már van vagy volt.

Akárhogy is szemlélem ezt az úgynevezett organikus 
hozzáállást (és nem csak ami az építészetet illeti), a józan 
parasztész alapelvének a túlsúlyát látom benne, ami a déd
apáinkra volt jellemző. Szlovákiában az organikus építé

szetet általában mint stiláris klisét kezelik, s ez annak az 
eredménye, hogy ezt az elvet egyelőre csak egy nagyon 
kislétszámú csapat vallja. Természetesen, más környezet
ben ugyanazok az elvek alapvetően más építészeti ered
ményekhez vezetnek (példaként a nemrégiben elhunyt 
Erik Asmussen svéd építész munkásságát említeném).

Sajnos az organikusan gondolkodó építészeket a tár
sadalom egyelőre a perifériára tolja ki, mjvel belü l még 
nern született meg ennek az objektív szükségessége. Épp
úgy mint pl. a gazdasági éleiben az ökológia elveit általá
ban túlzásnak minősítik!

A probléma, hogy Szlovákia nagyon szép, de nagyon

Az előző oldalon: Kassa, KVF lakótelep, r. kát templom és papiak; 
építészek: Drahovszky, Friedmann, Neufeld, Pásztor, 
Hozmán ésSimko. Modell: Neufeld és Jankovic. Fzcn 
az oldalon, fent, és lent, jobbra: Kassa, biztosító 
intézet; építészek: Pásztor, Friedmann 
é.s Hozmán. Lent, balra, Rozsnyó,
F ek ete  Sas szállod a; 
ép ítészek: Pásztor,
B o bcak  és 
Pnatkova.
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kicsi ország, és sajnos az építészet szempontjából nagyon 
leromlott állapotban van, sőt nem állunk messze az igazi 
értékek teljes felszámolásától sem. Itt az ideje tehát annak, 
hogy mindazok, akiknek nem mindegy, hogy hol és ho
gyan fognak élni és hogy hol és hogyan élnek majd gyer
mekeik és unokáik, leküzdve a belső akadályokat olyan 
irányba induljanak el, hogy ennek az országnak ne okoz- 
zanak további sebeket, hanem fordítva: a létező sebeket 
gyógyítsák és felszámolják. Hiszem, hogy még nem késő!

Molnár Jenő, építész, 
a grazi Műegyetem professzora

Ha a tegnapi előadóink panaszkodtak is, hogy a magyar 
organikusokat nem becsülik külföldön, az nem igaz, jó 
hírük van Európában, csakhogy az egész világban nagy 
változás van, és a művészetben mindig az új jelenségekre 
figyelnek.

Az organikus építészet kérdésével nagyon régóta 
foglalkozom, de az Egyesüléssel való kapcsolatom talán 
1983-ra nyúlik vissza, amikor egy diákom, aki akkor 
Erskine-nél dolgozott, javasolta, hogy az általa Stockholm
ban látott magyar kiállítást hívjuk meg Grazba. Azután 
kezdtem mélyebben érdeklődni a magyar organikus építé
szet iránt. Ennek a csoportnak a7 egyik legnagyobb érde
me, hogy megtanítja a fiatal építészeket becsülettel visel
kedni építtetőkkel, kivitelezőkkel, használókkal és önma
gukkal szemben. Nekem ez a példa nagyon sokat segített, 
amikor fiatal építészeknek kellett megmutatnom, hogy 
szakmailag milyen utat kövessenek. Én minden kortárs 
építészeti irányzattal foglalkoztam, mert a/ a véleményem, 
hogy a fiatalok nevelésében ez éppúgy fontos, mint hogy 
képesek legyenek minden előképei lesöpörni és tiszta 
lappal indulni egy feladatnál. Az a tapasztalatom, hogy 
az útkereséshez a fejet és a lelket üressé kell tudni tenni, 
hogy korábbi ismeretek ne zavarják az emberi. Elsőéves 
grazi építészhallgatók terveiről készült diákat mutatok be. 
hogy lehessen látni, milyen feladatokat kapnak, amelyek 
megoldásához csak azt hozzák magukkal, ami véletlen- 
szerű.

Az elsősökkel először egy természetes környezetbe 
megyünk, ahol a legfontosabb, hogy képet alkossanak 
maguknak a hely szelleméről -  Christian Norberg-Schulz 
értelmezése szerint. Olyan helyre, ahol kevés a civilizáció 
nyoma. Ilyen helyen jól vizsgálhatók a természet elemei, 
a fény hatása, az árnyék és a fény együtthatása, a színek 
és formák kapcsolata. A diákok akvarelleket készítenek, 
rajzolás és festés közben értelmezik a konvex és konkáv 
formákat és az említett fényjelenségeket.

Egy következő feladatkör a településstruktúrák vizs
gálata. Saját vidékünkön készítünk vázlatokat, modelle
ket, összehasonlítjuk a természetes és mesterséges formá
kat, elemezzük az épületelhelyezés hagyományait, hogy 
hová építettek és hová nem. A diákok emlékezetből csi
nálják a saját otthoni táj modelljeit.

A természetmegfigyelési gyakorlatokon az egyes nö

vények karakterét kell vázlatokon visszaadni, amelyek 
bemutatják a szerkezeti felépítésüket. Vizsgáljuk a fák sta
tikáját, figyeljük az életfolyamatok mozzanatait, a gyarapo
dást, a termések elterjedéséhez szükséges formai megol
dásokat és azt, hegyezek a szerkezeti megoldások hogyan 
jelenhetnek meg egy építészeti erőjáték keretei között.

Vannak népi építészeti gyakorlatok, ahol az anonim 
építészet törvényszerűségeit, a hagyományos arányrend
szert, az éleim ód és a környezet összefüggéseit kell a diá
koknak felismerniük.

A tervezési gyakorlatok ezzel párhuzamosan folynak, 
mindjárt kezdetben vannak tájtervezési, kisebb építési fel
adatok. ahol a stílus teljesen kötetlen. A komolyabb terve
zési feladat az első év végén következik, például egy ten
gerparti rom felhasználása egy új funkcióra. Mindezek a 
gyakorlatok arra irányulnak, hogy a diákok felszabadultan 
dolgozzanak és ehhez a munkához új impulzusokat kap
janak.

Illyés Zsuzsa, táj- és kertépítész

Mint tájrendezők, kertépítészek a természettel foglalkoz
unk, azt mondhatjuk, hogy valamivel, ami eleve organi
kus. F.lö elemekből áll, biológiai összefüggések alapján 
működik. De amikor a tájról, mint élő organizmusról be
szélek, akkor ennél többre gondolok. Ebben az előadás
ban a táj individuális karakterére szeretném felhívni a fi
gyelmet, számunkra a táj azért organikus, mert individuális 
jellege van. Ennek megértéséhez ki lehet indulni abból 
az élményből, hogy milyen összefüggés van egy-egy nép
karakter és táj között. Ha egy tájnak van individualitása, 
az azi jelenti, hogyr története, születése és halála, növeke
dése, fejlődése és öregedése is van.

Hogyan lehet ezt elképzelni a magyar táj esetében? A 
folyamat a magyar nép Kárpát-medence-beli letelepedésé
vel kezdődött. Persze előttünk is éltek ill népek, ők is 
alakították a tájat, hol van akkor a kezdet? Kutatások ered
ményképpen megismerhetjük a rómaiak és más kultúrák 
által alakított iáját, de ez, mint kultúrtáj, nem létezett már 
a magyarok megérkezésekor. Úgy mondják, regeneráló
dott erdők vették át újra területet a honfoglalás idejére. 
Velünk ezért új korszak kezdődött el, ami folyamatosan 
tart napjainkig. Az erdő, mint kiindulási állapot, egész 
Európára jellemző. Lényeges, hogy abban az időben a 
természet regenerációs képessége nagyon erős volt, rövid 
idő alatt visszabirtokolta a természet a megművelt tájat, 
ha azt elhagyták. A művelésnek egy későbbi képe a várak, 
kerített települések korszakába visz el. Az ember még 
elhatárolta magát a tájtól, mert a természet erőitől éppúgy 
féli, mint az ellenségtől. Ez is általánosan jellemző állapot, 
mint ahogy ennek megszűnése is, a tájalakító folyamat 
kiterjedt a települések falain túl, aztán egyre messzebbre 
a településektől. Ennek a máig tartó folyamatnak a kez
detét a táj ifjúkorának lehetne nevezni. Körülbelül a hu
szadik század elejére művelés alá vették a hegytetőket, 
vizes lapályokat is. minden területre kiterjedt az emberi
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