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ARISZTOTELÉSZTŐL ZEEMANIG

A z organ ikus építészetről a  közelm últban  könyvet
p u b liká lt professzorasszon y nem  tudott eleget tenn i 

a z  Egyesülés m eghívásának; 
e lőad ásán ak  szövegét utólag kü ldte el.

A természet utánzása mindig újra visszatérő motívum az 
építészet történetében, és megmutatkozik az aktuális 
designstratégiákban is. Arisztotelész meghatározása, misze
rint a művészet a természet imitációja, képezte az alapját 
két évezrednyi klasszicizmusnak, és a természeti jót idézte 
fel a legtöbb klasszikus gondolkodó, hogy a természet pél
dájára alapozza etikáját és esztétikáját. Charles Batteaux 
még 1747-ben is az ars im itatur naturam  egyetlen elvére 
korlátozta a szépművészeteket. Az építészetben a természet 
utánzása a naturaíisztikus ornamentikától az antropomorf 
arányokon keresztül az általánosságban vett szimmetriáig 
avagy az „organikus egész” fogalmáig terjed. Az organikus 
irányzatra jellemző szemléletek ezen köre még a 20. század 
folyamán is bővült. A biomorfizmus, amely Antoni Gaudí 
vagy Hector Guimard építészetében elsősorban növényi 
vagy állati formák díszítésekben és szerkezeti elemekben 
való alkalmazásaként kerül elő, Hans Scharoun és í lermann 
Finsterlin vázlataiban tetőzött. Bár a következő generáció 
az efféle formákat elutasította, Walter Gropius és Le Cor- 
busier mindazonáltal elfogadta a természetet, mint ökono
mikus modellt, illetve mint forma és funkció tökéletes 
összhangját, így ina Gropius: „A használhatóság és szépség 
a természetben eredendő tulajdonságok, melyek kölcsönö
sen függnek egymástól. Az organikus alakulás folyamata 
a természetben örök minta minden emberi alkotás szá
mára.’’, Le Corbusier pedig az an yaterm észetért, mint 
„nagyszerű és örökkévaló tanárnőért” rajongott.

Az organikus irányzat alapeszméje, a természetre min
taként vagy modellként tekinteni, egy a nyugati művészet- 
és építészetelmélet alighanem legrégebbi és legalapvetőbb 
esztétikai koncepciói közül. Mindazonáltal a szerves irány
zat elmélete nem helyezkedett szembe a vitruviusi tradíció
val, hanem sokkal inkább annak részeként kell felfognunk, 
így az organikus irányzat látszólag a klasszikus felfogással 
szembehelyezkedő pozíciója az építészeti esztétika egy tra
dicionális, központi elemeként értelmezendő újra, mén bi
zonyos módosulások ellenére, melyek tudományos ered
ményekre vagy átalakuló filozófiai nézetekre adott reakció
ként jelentkeztek, az organikus irányzat legkésőbb a rene
szánsztól szakadatlan folytonosságot mutatott.

Az úgynevezett „organikus építészet"' esszenciáját gyak
ran az organikus forma koncepciójában látjuk, a romantikus 
irodalomban gyökerező eredettel: angolszász területen 
egyik legjelentősebb exponensének Sámuel Taylor Cole- 
ridge számít, Németországban pedig például August Wil- 
helm von Schlegel. Egy ismén passzusban, amely Schlegel

Shakespeare-rel kapcsolatos véleményére vonatkozik, 
vetette fel Coleridge az „organikus” és a „mechanikus” for
ma közti megkülönböztetés lehetőségét. Eszerint egy fonna 
mechanikusnak tekintendő, amennyiben az anyagra egy 
olyan előre meghatározott alakot erőltetnek rá, amely nem 
az anyag tulajdonságaiból ered. Egy organikus forma ezzel 
szemben belülről fejlődik ki, és a fejlődés tökéletességének 
megfelel a külső forma. Bizonyára nem járnak rossz úton 
az építészettönénészek, amikor olyan genealógiákat alkot
nak, melyek Frank Lloyd Wrightot Ralph Waldo Emersonnal 
kötik össze, és rámutatnak Coleridge utóbbira gyakorolt 
befolyására, vág)' amikor Makovecz Imrét Rudolf Steinerrel 
és a Sturm-und Drang mozgalommal hozzák kapcsolatba, 
különösen Johann Wolfgang von Goethe-vel és Schlegel- 
lel. Ilyen vonatkozások felállítása révén az organikus irány
zat a klasszikus tradíciókkal való szakítás indikátoraként 
jelenik meg az építészetben, és ebből a szempontból a mo
dern egy megjelenéseként azonosítható. Ezzel egyidejűleg 
a romantika egy formájának is számít, és ezért nem csak a 
klasszikával, hanem a racionalizmussal is összehasonlítha
tó, mint ahogy azt az intemacionális stílus mintegy repre
zentálja. Történészek, mint Julius Posener Hugó Háring, 
Hans Scharoun. Alvar Alto és az „organikus funkcionaliz
mus” más képviselőinek építészetét gyakran „egyéb mo
dernként” jellemzik.

Ahhoz azonban, hogy az organikus irányzatot stiliszti
kai kategóriáktól függetlenül vizsgáljuk, célszerű az ilyesfaj
ta jóindulatú interpretációkon túllépni. Ha az organikus 
irányzatot olyan koncepcióként fogjuk fel, amely a termé
szetet veszi mintául, akkor nincs olyan eszme a nyugati 
művészet- és építészetelméletben, amely ennél alapvetőbb 
vagy szélesebb körben elterjedt volna. Mégis, ahogy azt 
már A. W. Schlegel is megjegyezte M iivészettarúbán, Arisz
totelész és számtalan követőjének ars im itatur naturam - 
ja kívül reked a pontosan értelmezhetőség körén, mert „a 
term észet és az utánzás fogalmainak bizonytalansága és 
többértelműsége okozta a legnagyobb félreértéseket és az 
vezetett sokrétű ellentmondásokhoz.”

Az organikus irányzat hosszú ideig azon az elképzelé
sen alapult, miszerint művészetben a természeti formákat 
keli utánozni. Emellett a formális természetimitáció mellett 
viszont egy másik koncepció is érvényre jutott, azáltal hogy 
ennek a metaforának a tartalmaira figyelemmel voltak. Az 
építménynek vagy a műalkotásnak egy önmagába záruló 
egységet kell alkotnia; nőnie kell és működnie, mint egy 
tennészetes organizmusnak a természetben. Ezek az elkép
zelések a7. építészetben számos koncepcióban jutottak kife
jezésre, például a reneszánsz antropomorfizmusban, a Ju- 
gendstilben, az antropozofikus építészetben, a funkciona
lizmusban, vagy Magyarország élő építészetében, hogy 
csak néhányat említsek.
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M im ézis

A klasszikus művészetelmélet két központi koncepciója 
volt a m im esisés az organikus egység elképzelése. Az első 
a művészetet imitációként értelmezi, többnyire a természet 
utánzásaként, míg a második az egységet tekinti egy műal
kotás mérvadó tulajdonságának. Mindkét elgondolás Pla
tón és Arisztotelész írásaiból ered, habára nyugati filozófia 
két atyja fontos kérdésekben nem érten: egyet. Míg Platón 
számára azimitatív művészetek csekély értékel képviseltek, 
mivel azokat, az eszmék elsődleges valóságától kétszeresen 
eltávolodottaknak lekintetre, Arisztotelész úgy hitte, hogy 
a művészetek képesek a természet esszenciális minőségeit 
tiszta formában megjeleníteni. Egy bizonyos fokig a platoni 
művészetelmélet aszerint jellemezhető, hogy az a külsősé
gek vagy jelenségek imitációjára koncentrál, azaz természe
tes formák utánzására, ezzel szemben az arisztotelészi imitá
ció a dolgok esszenciájára összpontosít, olyanokra mint a 
szerkezeti elvek, a növekedés és mozgás.

A mim esisre vonatkozó megosztott nézeteik ellenére 
mindketten egyetértettek abban, hogy a művészi természet- 
utánzás egy formáját elvben egy organikus egység létreho
zásában láthatjuk. Ezért írta Platón a Phaidradhan: „Minden 
beszédnek, mint egy eleven teremtménynek organikusan 
felépítettnek, egy testnek kell lennie, és kell hogy legyen 
feje s lába; törzsnek és végtagoknak illeszkedniük kell egy
máshoz és az egészhez.”

Ezek a gondolatok később az építészetelméletben re
zonanciára találtak, miután azokat elsősorban Vitruvius 
megőrizte, kinek írásai a reneszánsz teoretikusaira nagy' 
befolyást gyakoroltak. Francesco di Giorgio Martini, a rene
szánsz antropomorfizmus egyik vezető védelmezője az épí
tészetben, azon fáradozott, hogy’ ezek az elméletek az építé
szet minden szintjén érvényre jussanak. Ezért Vitmviushoz 
hasonlóan értekezése első fejezetében az ókorból és a ter
mészetből vett példákat idézett, hogy egy erőd és egy város 
felépítésének az emberi testtel való analógiáját igazolja.

A 20. században újra felvetődtek hasonló stratégiák, 
amikor is néhány építész és művész élőlényként megjelenő 
architektúrát tartott szükségesnek. A festő Fidus 1925-ben 
azt írta. hogy a háznak „az. élet és a test szervi vetületévé” 
kell válnia. Egy ablak nála szemmé lesz, és a szellőzőrend
szert az emberi légzőszervhez hasonlítja. „A bejárati ajtó az 
ember szájának felel meg, nem a végbélnyílásának, amelyet 
a hátsó ajtóhoz, vagy az illemhely berendezéseihez hason
líthatnánk.” Scharoun vagy Finsterlin szintén álmodtak a 
valahol- lakás jövőjéről: „A ház belső terében az ember 
nemcsak egy mesébe illő kristálymirigyben fogja érezni 
magát, hanem mint egy organizmus belső lakója, szervről 
szervre vándorolva, mint egy 'megkövült óriásanyaméh' 
adó s kapó szimbiótája." Nem egészen ilyen explicit mó
don demonstrálta ezen kezdeményezés elmélyülését Herb 
Greene „prériháza” az oklahomabeli Normanben (1959). 
Grecne a történelmi építésterminológia tanulmányozásá
nak szentelte magát, és elbűvölték a biomorf metaforák, 
melyeket felfedezett. Ezek képszerű átültetése révén egy
fajta .épületlény" jött létre, egy kifejező biomorf metaforák
kal rendelkező ház, mely olyan neveket hozott Greene szá
mára mint a P rairy-ckicken  vagy a B uffalo. A prériházra

viszont Herb Greene tanítványának, John Hurtignek egy 
Antoni Gaudí építészetére emlékeztető vázlata is befolyás
sal volt, ami arra enged következtetni, hogy Greene teljesen 
tudatosan kezdettől fogva egy biomorf formát tartott szem 
előtt. Ez az eljárásmód mintegy arra tett kísérletet, hogy 
kidolgozzák az építészet egy természetes nyelvét. Emellett 
azt feltételezték, hogy a formák, amelyek tradicionális míto
szokból és a nyelvből erednek, a modern építészet elidege
nedett nyelvével ellentétben, közvetlenül érthetőek. Az a 
körülmény azonban, hogy az építésterminológia egyné
hány kifejezése biológiai kontextusból ered, nem igazolja 
az épület különösen biológiai vagy organikus képződ
ményként való megfogalmazását: Ahogy George lakoff és 
Mark Johnson rámutattak, egy természetes nyelv legtöbb 
szava visszavezethető organikus hasonlatokra.

Ha feltételeznénk, hogy a szimbólumok érthetőek, az 
építészet mint kommunikációs rendszer hatékonysága egy 
természetes, verbális nyelvvel szemben még akkor is na
gyon korlátozott lenne. Ezen elmélet hibája abban áll, hogy 
(éppúgy, mint a posztmodem és a dekonstruktivista építé
szet alapjaként vett strukturális vagy posztstrukturális gon
dolkodásmódok) kizárólag egyes ismérvek jelentőségét 
veszi figyelembe, és egyidejűleg semmisnek tekinti mind
azt, ami Ferdinand de Saussure után „szintagmatikus jelen
tésnek” nevezhető: azt a jelentést, amely az egyes ismérv ek 
egymáshoz való viszonyából következik. Míg egy természe
tes nyelv mondattana kreatív, és megengedi a beszélőnek, 
hogy olyan szókombinációkat alkosson, melyek mind újak 
mind jelentésgazdagok, az építészet nyelve nem kreatív. 
Egy architektonikus forma vagy egy építészeti jelkomplex
um jelentését csak egyénileg lehet megállapítani: mindig a 
forma jellege szerint, vagy konvenciók által (pl. mint egy 
verbális nyelv egyes szavainak jelentését), vagy asszociá
ciók. ikonografikus relációk által, stb. Pusztán e jelek egy 
új kombinációjával vagy kapcsolatával, nem lehetséges új 
jelentéseket alkotni. Ahogy Noam Chomsky hangsúlyoz
ta, egy beszélt nyelv szabályokhoz, kötött kreativitása tnesz- 
sze túlnyúlik egy nyelvtan nélküli jelrendszer lehetőségein. 
Umberto Eco szerint az építészeti jelrendszerek már kidol
gozott megoldások kodifikálásai, amelyek szabványosított 
üzeneteket közvetítenek, ahelyett, hogy újat teremtenének, 
ahogy a természetes nyelvek mintája szerinti kódok azt 
tennék, a lehetséges kapcsolatok rendszereként, melyekből 
számtalan állítás állítható elő.

Egység

Mivel a természetes organizmusok platoni vagy közvetlen 
utánzása ebben a vonatkozásban nem vezetett tovább, de 
arra sem volt alkalmas, hogy az organikus egység céljához 
közelebb jussunk, néhány építész a természetutánzás 
absztraktabb arisztotelészi elveihez fordult. A legalapve
tőbb és legáltalánosabb koncepció az organikus egység 
elképzelésében testesült meg, ahogyan azt Arisztotelész a 
P oétikában  és a N ikom akhoszi F.tiká-bán bemutatta. Az 
egység arisztotelészi koncepciója elég absztrakt volt ahhoz, 
hogy számos interpretációt tegyen lehetővé Azon követel
ményen túl, hogy minden műalkotásnak kell, hogy legyen 
eleje, közepe és vége, kidolgozta egy organikus egység
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koncepcióját, amelynél minden elemre szükség van, és ah
hoz hozzátenni, abbban megváltoztatni, abból elvenni sem
mit nem lehet anélkül, hogy az egészet károsítanánk. Ezt a 
meghatározást elfogadta Alberti is, akinek a szépségről, 
mint az összes elem harmóniájának egy fokáról szóló híres 
teóriája az építészetelméletet leginkább befolyásolta. 
Arisztotelészhez hasonlóan ő is elemekről beszél, amelyek 
összefüggése olyan arányokat és kapcsolatot határoz meg, 
hogy semmit hozzáadni, eltávolítani, vagy megváltoztatni 
nem lehet anélkül, hogy az eredmény ne romolna. Ez az 
elv a klasszicizmus és a romantika egy alapvető tételének 
számít, és a posztmodernig uralta az művészetelméletet.

Különböző módok léteztek, amelyek segítségével ezt 
az egységet elérhetőnek vélték. Az antropomorfizmus 
klasszikus tradíciója különleges szerepet töltött be az 
organikus irányzatban, és sok építész élt vele épületeikhez 
az emberi testet véve modellként: a reneszánsz korában 
például antropomorf arányok és később ugyanazon elkép
zelések rugalmasabb morfológiai variációi révén; vagy 
szokáselvekként egy egységre nézve a funkció és a szer
kezet különböző koncepciói által. Ez a stratégia azonban 
azért mond csődöt, mert problematikus az organikus tel
jességet és annak részeit individualizálni.

A reneszánsz teoretikusok mint lehetőséget használták 
az antropomorf arányosítást ahhoz, hogy egy építményi 
egységesítsenek, és hogy annak organikus, emberi jellem
zőket tulajdonítsanak. Már a 18. században világossá vált, 
hogy ez az elmélet felvet néhány problémát. Az egyik a 
tökéletes modell kiválasztására vonatkozik: Kinek a teste 
rendelkezik a legtökéletesebb arányokkal? Ha ebben a kér
désben egyezségre lehetne jutni, akkor az arányok a vég
tagok mozdulásától függnének, és megállapításukhoz egy 
meghatározott, szándékos testtartást privilegizálnánk, vala
mi olyasmit, mint a vitruviusi férfié. De már Edmond Bürke 
is bosszankodott azon, hogy az emberi test és az építészet 
között bizonyára kiváltképp azéri tesznek ilyesfajta össze
hasonlításokat, hogy az építészek professzionális státuszát 
emeljék, ahelyett, hogy a célt követnék, és kifejlesztenék 
az arányok metafizikai elméletét. A vitruviusi férfi Bürke 
számára különös, építészek által kitalált alak volt. Számára 
minden kétségen felül állt, hogy az emberi alak az építész
nek soha nem adott ihletet, s mindenekelőtt úgy gondolta, 
hogy ritkán látni embert ilyen feszült testtartásban.

Ha meg akarjuk határozni az arányok számszerű érté
két, először is az emberi test egymással proporcionális vi
szonyban álló, részeit kell azonosítanunk és megmérnünk. 
A dolog problematikája abban áll, hogy a testrészek megkü
lönböztetésének nincs bevett szokása, mert a különböző 
kultúrák más és más elemekre osztják a testet. Ha a test 
felosztása kultúrához kötött, abból az következik, hogy az 
arányok is relációban állnak a kultúrával. Ennélfogva a ter
mészetet nem lehet az arányosítás modelljeként választani, 
mert (objektíven szemlélve) a természetes szervezeteknek 
nincsenek egyértelmű arányaik.

De a módszer, hogy az egységet proporcionális rend
szerek, bilaterális szimmetria, egységes szerkezet vagy más 
koncepciók kitartó alkalmazása által érjük-e el, nem oldja 
fel azt az elméleti kérdést, hogy mely elemek tartoznak 
össze egy organikus egészben. Bár az emberi test (és sok

állatfajé is) csaknem szimmetrikus, mégsem minden része, 
és csak nagyon kevés szerve mutat szimmetriát. Míg a bio
lógiában egy organikus egész individualizációja jórészt mű
ködési szempontoktól függ, (azon elemek egyediesülnek, 
melyek e túlélést biztosítják), felmerül a kérdés, hogy az 
építészetben mely elemek a szimmetrikus szervezetek, 
azokkal szemben, amelyeknek nem szükséges szimmetriát 
felmutatniuk. Prezentálhat egyetlen építmény egy organi
kus egységet, összehasonlítható ez egy állatéval, vagy talán 
a város (vagy egy szoba, egy bútordarab) ábrázolja a szim
metrikus, organikus egészet?

Funkcionális szempontok alapján a természet nem 
osztható elkülönített organikus egészekre, még akkor sem, 
ha az első pillantásra úgy tűnik, mintha a természetes 
szervezetek funkció és struktúra vonatkozásában organikus 
egészek példaszerű modelljei lennének. Megmutatkozik, 
hogy a természetes organizmusok és az építmények közti 
szerkezeti és funkcionális analógia problémája hasonlóan 
metsző, mint ami az arányokat illeti. A biológiai elmélet 
szerint egy fog alakja a végtagok és az emésztőrendszer 
egy bizonyos szerkezetét sugallja. Cuvier fogalmazta meg 
azt a léteit, hogy az ember, feltéve, ha az ember elegendő 
képzésben részesült ezen a területen, egy elem alapján az 
egész állatot rekonsruálni tudja. Az építészetben példának 
okáért Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc csatlakozott 
ehhez az elmélethez: „És úgy, ahogy az enber a növény 
egy leveléből az egész növényre következtetni aid, egy 
állat csontvázából az egész állatra, úgy tud az építészetben 
az idomból az épületrészre, az épületrészből az egész épít
ményre következtetni." Adolf Loos is követte Cuvier tételeit, 
és kijelentette, hogy ha semmi egyéb nem maradna egy 
kihalt faj után, mint egyetlen gomb, e gomb alapján ezen 
nép életmódjára következtetni tudna: hogyan öltözködtek, 
éltek, építették házaikat, a vallásukra, művészetükre, vagy 
akár mentalitásukra. Ugyanígy kitartott Louis Sullivan és 
Walter Gropius amellett, hogy a természetes szervezetek
ben a forma pontosan megfelel a funkciónak.

Egy bizonyos lókig széttagolhatok azok a funkciók, 
amelyeknek egy állat vagy növény eleget tesz: Ezek a funk
ciók a létfontosságúak, melyek hiánya a szervezet halálához 
vezetne. Azonban egy épület működőképességének mér
tékéül nehéz egy összehasonlítható egyszerű elvet kialakí
tani. Hannes Meyer 1930-ból származó 12 pontos program
jának ellenére, egy építmény funkciói csak ritkán kerülnek 
egyértelműen megállapításra. Amennyiben egy épület vala
milyen hiányossággal bír, azt egy másik épület által törek
szenek kompenzálni. Ezen egy épület funkciói csak egy 
életforma és egy létező fizikai környezet kettős kontextusá
ban határozhatók meg, ahogy azt már Platón is felismerte. 
Sőt, még ha a funkciót definiálhatnánk is, az nem vonna 
maga után egyetlen építészeti megoldást sem következ
ményként. Azon tevékenységek többsége, amire egy épü
letet használnak, nem ír elő egy meghatározott formát, mert 
a tevékenységek szokás szerint az adott térbeli viszonyok
hoz idomíthatok, illetve léteznek egy bizonyos tevékeny
ség számára „optimális” megoldások. Mint ismeretes Hugó 
Háring a Garkau-i birtokon megkísérelte teóriáit a gyakor
latba átültetni. Itt a traktor behajtási útvonala szerinti épület
karéjokat épített ki, és a marhakarám is szokatlanul áram
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vonalas struktúrát mutat. Valójában a funkció betölthető 
lett volna a tehenek szokásos lineáris elhelyezésével és 
egy egyszerűbb konstrukcióval; egy ilyen létesítmény azon
ban ellentmondott volna I Ki ring organikus építészetről val
lott nézeteinek. Mies van dér Rohe csak mulatott mind
ezen, és a funkcionalizmus eme értelmezését egy egyszerű, 
ámde velős indoklással utasította el: „Túlzásnak tartom, 
hogy egy térben minden funkciónak meg kell hogy legyen 
a saját külön helye. Csináld nagyra a helyiségeket, Hugó, 
mondtam neki, aztán mindent csinálhatsz bennük!”

Mivel a funkcionális elemzés az építészetben az alaki 
fejlesztések igazolásaként meghiúsult, a funkció koncep
cióját általában az esztétikai felfogás szerint értelmezték, 
jóllehet biológiai területen forma és funkció kapcsolata 
létszükségletként jelenik meg.

Az arisztotelészi feltételezés legsúlyosabb problémája 
végeredményben a? organikus egység identifikációját érin
ti. mert funkcionális szempontból minden természetes or
ganizmus egy nagyobb rendszerhez tartozik, és nem értel
mezhető szerény egységként. Az ökológiában az ember 
ökoszisztémákra hivatkozik, amelyek beteljesítik az „öko
lógiai szuperorganizmusok' koncepcióját, s melyek olyan 
bizonyos felmerülő tulajdonságokkal rendelkeznek, amik
kel az egyes részeik (mint állatok, növények, stb.) nem. 
Egy városban az épületek ugyancsak nem függetlenek, 
mert a házak rácsatlakoznak az infrastruktúrára, a víz- és 
villanyvezetékekre, az utcákra és a csatornarendszerekre. 
Bizonyos fokig a várost építészeti szuperorganizmusként 
vagy egy nagy házként értelmezhetjük, ahogy azt Leon- 
battista Alberti javasolta.

Mihelyt feladjuk az elkülönült organikus egységek fogal
mát az építészetben, egy egyedi formáló képzete is kétessé 
válik. 1758-ban Denís Diderot már kategorikusan kijelentette, 
hogy az embert eltöltik a társadalom nyomorúságos szokásai, 
ami ellen a víz, a levegő, a föld és a tűz -  s minden a termé
szetben -  segít. Sőt, úgy vélte, hogy’ a pusztító őszi viharok 
és a vulkán kitörések is pozitívak. Míg radikális ökológiai né
zeteivel előremutatott, és az organikus irányzat néhány 
szélsőséges védelmezőjének nézeteit megelőzte. Diderot 
egyszerűen a természetest jónak definiálta, és elutasított min
den emberi hasznot vagy esztétikai aspektust. Ha elfogadjuk 
ezt az álláspontot, ebből szükségszerűen az következik, hogy- 
a szerző befolyását ás kulturális idioszinkráziáit minimalizálni 
kell ahhoz, hogy a teret egy valóban természetes, objektíven 
jó építészet számára felszabadítsuk.

Ez volt azon okok egyike, amién Péter Eisenmann a 
60-as és 70-es évektől kezdve különböző design-algoritmu
sokat dolgozott ki. Arra panaszkodott, hogy őt klasszikus 
műveltsége egy a klasszikustól eltérő esztétikával szemben 
immunissá tette. Ezért függetleníteni akarta magát a műtől, 
hogy megszabaduljon a szerzőség és a tekintély vétkétől.

Eisenmann egyike volt az első építészeknek, akik nem 
csak a filozófia, hanem a természettudományok felé is for
dultak, hogy ezen más tudományágakban ösztönzést, sőt, 
a zsákutcába jutott építészet számára új koncepciókat talál
janak. Eisenmann befolyása által váltak a komplexitáselmé- 
letek, mint a káoszelmélet vagy a katasztrófaelmélet az épí
tészeti stratégiák vonatkozásában is népszerűvé. A kata
sztrófaelméletet az 1960-as évek elején René Thom dolgozta

ki, amely azrán mindenekelőtt „Structural Stabilkv and Mor- 
phogenesis” című könyve kapcsán 1972-ben nagy figyel
met keltett tudományos körökben. A matematikus Sir E. 
Christopher Zecmann továbbfejlesztette ezt az elméletet, 
különös tekintettel annak a biológiában, fizikában, társada
lomtudományok bán és a matematikában való új alkalma
zási lehetőségeire. Az 1970-es években kifejlesztett, egy 
forgó kartonlemezből és egy arra erősített gumiszalagból 
álló, „katasztrófagépe" nagyon szemléletes módon demon
strálta az összetett folyamatokat, amelyek lezajlanak, ha 
folytonos erők hirtelen katasztrófaugrásokat okoznak Még 
röviddel ezelőtt is, az amerikai építész-avantgarde-ok né
hány képviselője, mint Kari S. Chu, ezeket a modelleket mé
diumként fogták fel új építészeti formák kifejlesztéséhez 
De míg Eisenmannál (legalábbis többnyire) még mindig az 
épített tér állt az érdeklődés középpontjában, követőinek 
generációjánál a kísérletek eltolódtak a virtuális térre. Akár
milyen érdekesek lehetnek is a kibertér-képek, nem kell 
hozzá túl nagy fantázia, hogy felismerjük, miszerint jelenleg 
a számítógépi szimulációk buborékszem figuráinak gravitá
ciómentes tulajdonságai nem iiltethetők át a valóságba.

Péter Eisenmann és Greg Lynn tervteóriái mégis az or
ganikus irányzat egy változatának tekinthetők: egyrészt „na- 
turalizálják” az építészetet, azáltal, hogy abba természettu
dományos elméleteket ültetnek át. Másrészt ezen módsze
rek révén a természeti okságok elkerülhetetlenségével 
fejlődik a design, mely során a kultúrafüggő esztétikával 
megáldott szerző befolyása korlátozott, és ezáltal autoritása 
íelen tősen visszaszoml.

Bizonyos értelemben a 70-es évektől Makovecz Imre 
is követte ezt a stratégiát. Bár ő nem alkalmazott ilyesfajta 
kvázi-matematikai algoritmusokat terveiben, de szintén 
redukálta az építésznek a jóízlés egyedüli bírájakénti szere
pét. Az egy nagyobb összefüggésben vett építészet organi
kus szemléletmódjával összhangban gyakran kísérletezett 
hasznosító-tervezéssel, amelynél nincs sem designer, sem 
szokványos értelemben vett építészeti tárgy. A kész épület 
célként való meghatározása helyett, az építészeti tevékeny
séget tekinti közösségi kötelességének. Az organikus 
egész, a totalitás és a végzetesség koncepcióinak ezen ön
kritikájában rejlenek talán a jövő számára is a mai organikus 
irányzat legtermékenyebb és legígéretesebb implikációi.

B u d a i A nna fo rd ítá sa
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