
tője a templom, ( . . .)  mint a sokaság időnként való lelki 
otthona, nem az absztrakt tömeg forgalmának a h elye...” 
(C élszerűség és m űvészet a z  építészeiben )  Az organikus 
építészet ebben az esetben az ősi, tehát nomádkori ma
gyar szellem közvetlen felélesztésének a programjához 
is kapcsolódhat (jurta-építészet)

Az elmúlt másfél évszázad magyar építészetéhez való 
viszonya viszont nem egyértelmű. Gyakorta úgy ér vissza 
Ázsiába, hogy az itt töltött ezredévünket ennek érdekében 
negligálnia kell. De szabadságfoka, mint említettük, ma
gas. A Kós-hagyományt például hangsúlyozottan sorolja 
az elődei közé, és az iskola több tagjánál látható, hogy 
közvetlen formáló ihletet is merítenek belőle. Makovecz 
leghíresebbé vált műve, a sevillai világkiállítási pavilon 
pedig történeti-néplélektani szintézis megteremtését vál
lalta fel.

Ma mindenesetre ez az építészeti iskola, az, amivel a 
magyar szellem leginkább jelen van a nagyvilágban.

A feladatunk a szellem minden területén ugyanaz, mint 
amit Kodály Zoltán a zenében így fogalmazott meg: „Egyik 
kezünket még a nogaj-tatár, a votják, a cseremisz fogja, a 
másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e távoli 
világokat ? Tudunk-e Európa és Ázsia kultúrája közt nem 
ide-oda hányódó komp lenni, hanem híd. s talán mindket
tővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna újabb 
ezer évre." (M agyarság a  zen ében )

Aki most netán azt hinné, hogy valami vázlatot kapott 
az elmúlt másfél évszázad hazai építészetéről, az roppant 
módon tévedne. Ez csupán annyi, amit a mindenkori hata
lomhoz bújt közízlés d ev ian cián ak  nevezett, és az egésznek 
semmiféle meghatározó jellege nincsen a mai Magyarország 
kialakult építészeti karakterében. Ezért esett itt oly sok szó 
politikáról. Persze, mivel minden szellemi tevékenység közül 
az. építészet van leginkább az éppen akniális megbízói kör
höz kötve; annak az ítéletei é.s előítéletei a legalapvetőbben 
őt befolyásolják. Azt a magyar nyomorúságot, amely az élő 
.szellem működését mindig alárendeli valami hatalmi exi- 
genciának. éppen ezért az épít láthatjuk a legtisztábban.

De van ennek az éremnek egy másik oldala is. Mert az 
is páratlan, a világon egyedülálló tény, hogy az építészet, 
amit a m űvészetfilozófia általában az ig en t m on d ás  
művészeteként felől meg-természetesen, hiszen egy adott 
világrend esztétikai rögzítése ez az építészet minálunk 
m indig  oppozícióban szólaljon meg. A magyar szellem 
helyzetét ezért minden másnál jobban kifejezi.

De hogy miért nem volt soha „magyar iskola” az építé
szetben úgy, ahogyan „finn iskola” igen. azt ebből jól meg
érthetjük.

TÓN ALBERTS 1927-1999
Egy esztendővel Erik Asmussen után, 1999. augusztusá
ban elment a szerves építészet másik nagy mestere, Tón 
Alberts, aki Rudolf Steiner szellemiségét követve önálló és 
korszerű építészetet hozott létre. Legjelentősebb és leg
ismertebb alkotása az amszterdami NMB bank tíz torony
ból álló irodaháza, amelyet 1991/1. számunkban mutattunk 
be Alberts előadásának szövegével. Most van  itt a z  ideje, 
hogy építészetü n kbe beépü ljön  a  szépség, a  szeretet és a  
m egértés. C sak így a d h a t erőt em bertársain kn ak a z  ép í
tészet, így t szolgálhat a  gyógyulás és a  szellem i fe jlő d és  a la p 
já u l. A fenti kép Asmussennel (jobbra) a bank épületében 
készült, amikor Alberts bemutatta munkáját a szerves épí
tészet híveinek első nemzetközi találkozóján. A lenti ké
pek a bank kertjében lévő, az önmozgásával (John Wilkes 
módszere szerint) magát megtisztító csobogó részleteit mu
tatja, amely a holland téglaépítészet az amszterdami iskola 
művelői által lovábbvitt hagyományát folytatja.
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