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2001 január 30-tól február 9-ig volt látható a két építész
kiállítása a Magyar Építészek Szövetségének Kós Károly
termében. Az alábbiakban a szerzõk röviden ismertetik ta-
nulmányútjukat, a kiállítást és a hozzá kapcsolódó rendez-
vényeket. Wright-tal kapcsolatos hosszabb  írásuk a következõ
számunkban lesz olvasható. A kiállítás anyagából addig is
bemutatjuk Wright egy kevésbé ismert, ám jelentõs lakóházát,
az 1940-ben épült Pew House-ot. A kiállítás anyagáról és a
szerzõk további törekvéseirõl egy márciusban induló honla-
pon wrightclub.hu címen kapható felvilágosítás.

Évek óta kutatjuk Frank Lloyd Wright munkásságát, pró-
báljuk feldolgozni rendkívül gazdag életmûvét. E munka
fontos állomásaként 2000 szeptemberében az Egyesült Álla-
mokban kerestük fel Wright számos épületét. Személyesen
találkozhattunk a Wright-i örökség több gondozójával, építé-
szekkel, épülettulajdonosokkal, egyes épületek restauráto-
raival. Wright korai, ún. préri-korszakát elsõsorban Chicagó-
ban tanulmányoztuk, de eljutottunk a Niagara melletti Buf-
falo-ba is, ahol néhány jelentõs prériházán túl láthattuk a
modern építészet kezdetét jelentõ Larkin Building egykori
helyszínét is (ezt az épületet 1950-ben barbár módon lebon-
tották). Wright második fényes korszaka a harmincas évek
közepétõl, egészen 1959-ben bekövetkezett haláláig tartott.
Chicagótól északra, Wisconsin államban épült ezekbõl a re-
mekmûvekbôl a legtöbb. A wisconsini tájban meglepve
ismertünk rá sok magyar és közép-európai vonásra, amint
Wright szûkebb hazája, Madison és Taliesin East is erõsen
emlékeztet a mi Vas-megyénkre. Taliesinben találkoztunk a
máig mûködõ Wright-iskola és a Taliesin Architects nevû
építésziroda vezetõivel. Õk a Wright-i formanyelv hatása alatt
dolgoznak, emellett több Wright-ház felújítási-átépítési mun-
káit végzik. Utunk vége felé New-Yorkba repültünk. Itt kevés
Wright-épület van; közülük a Guggenheim múzeum mára
valóságos turista attrakció. Ugyancsak New-York-ban, a Co-
lumbia Egyetem építészeti archívumában nyílt módunk ere-
detiben tanulmányozni néhány Wright-ház sosem közölt
kiviteli tervlapjait. Az itt látott Vízesés-házat, a Fallingwatert
aztán kétnapos zarándoklat során élõben is felkerestük. Az

épületet 2001-ben szerkezetileg teljesen fel fogják újítani,
errõl a munkáról is igyekszünk a késõbbiekben beszámolni.

A kiállításunk elsõdleges célja volt ráirányítani az érdek-
lõdõk figyelmét arra a szellemi háttérre, amely Wright megva-
lósult és tervezett épületei mögött rejlik. Ezért a fotókból és
a helyszínen készített szabadkézi rajzokból álló kiállítási
anyagot négy rendezvénnyel kísértük. Egy-egy nézôpontból
próbáltuk bemutatni Wright-ot, majd meghívott vendégeink-
kel és a közönséggel szabad párbeszédet folytatva igyekez-
tünk rávilágítani a mai magyar építészet hasonló kérdéskörei-
re. A megjelent nagyszámú érdeklõdõ igazolta, hogy valós
igény van az építészek és építészhallgatók között az ilyen
szabad, egyben tárgyszerû eszmecserékre.

A kiállítást Gerle János építész nyitotta meg. Beszédében
párhuzamot vont Wright és Gaudí között, akiket a XX. század
legjelentôsebb, és a jövô számára legfontosabb építészei-
nek nevezett. Mindkettôjük munkásságában van egy szál,
amely az európai és amerikai kultúra kapcsolatának kívá-
natos formáját példázza. Vetítéses útibeszámolónkon meg-
próbáltuk a lehetetlent: egy óra alatt valami megragadhatót
mondani Wright hatvan éves pályájáról. Az általunk felkere-
sett Wright-házakról öt vonatkozásban beszéltünk, hangsú-
lyozva egy-egy épületben vagy részletben a föld, a levegõ,
a víz, a tûz és a jelszerûség Wright-i értelmezését. Egész utunk
összegzõ tanulsága volt az itt elhangzott felismerés: Wright
életmûve egyfajta metamorfózis, ahol a préri-korszak még
részekre tagolt eredményei  a késõi mûvekben változtak át
teljességgé.

A második találkozón Wright településkoncepciója, a
Broadacre City és az ezzel összefüggõ Usonian House-ok
eszmeköre volt terítéken. Wright – Henry Forddal együtt – a
gépek és az ipari civilizáció értelmét a decentralizálásban
látta, ahol az önmagukért és környezetükért felelõs individu-
umok (Wright-nál mind egy-egy Usonian House lakói)  mo-
dern emberként újra találkozhatnak a Természettel. A beszél-
getésen dr. Reischl Gábor építésszel ezt a decentralizációs
gondolatot vetettük össze elõbb a Németh László és Somogyi
Imre által a harmincas-negyvenes években elõször felismert

Szekér László és Helyes Gábor

FRANK LLOYD WRIGHT • 2000



35



36

Kertmagyarország eszmével,  majd pedig a magyar vidék és
a fõépítészi mozgalom aktuális kérdéseivel.

A harmadik est témája Wright gyakorlati mûködését állí-
totta a középpontba. Wright egész életgyakorlata organikus
egységet képez. Megbízóival, tanítványaival, szakmai hívei-
vel és ellenfeleivel mind-mind a maguk helyén és érdemén
bánt. Meghívott vendégeinkkel a szakmagyakorlás lehetõsé-
geirõl beszélgettünk. Lóránt Gábor építész (Phoenix, Ari-
zona) felidézte személyes találkozását Wright-tal 1957-bõl,
majd a jelenkori amerikai építészpraxisról mondta el gondo-
latait. Ehhez kapcsolódott Noll Tamás építész, aki hosszabb
ideig az Egyesült Államokban dolgozott, és tapasztalatait
vetette össze a hazai építészszakma elõtt álló feladatokkal,
veszélyekkel.

Rendezvénysorozatunk záróeseménye Wright és a mo-
dernizmus viszonyát vette célba. Gyakran sorolják be
Wrightot a modern nemzetközi stílus alapítói, Gropius, Mies
van der Rohe és Le Corbusier sorába. Alig ismert, hogy a
Wright által 1895-ben indított modern építészet a valóságban
világosan megkülönböztethetô a húszas években Európából
kiáramlott egységes nemzetközi stílus törekvéseitõl. Vendé-
geinkkel, Ertsey Attila és Masznyik Csaba építészekkel igye-
keztünk eljutni Wright organikus gondolkodásának néhány
alapfogalmáig (a hely, a természet, a stílus), és ezeken keresz-
tül a kétféle megközelítés sajátosságaiig.

Úgy érezzük, minden organikus folyamatnak része kell
legyen az állandó megújulás, a múlt (és közelmúlt) eredmé-
nyeinek megértõ feldolgozása. Ez a cél vezet minket, amikor
a hazai szerves építészet iránt fogékony közönség és építé-
szek számára szeretnénk újragondolhatóvá tenni Frank Lloyd
Wright életmûvét. Az a drámai változássorozat, amely életünk
minden területére kiterjed, és amit röviden amerikanizáló-
dásnak is hívhatunk, szükségessé teszi új inspirációk, újfajta
tudatosság életre hívását. Ennek érdekében szeretnénk mun-
kánkat a meghirdetett Wright Klub keretei között folytatni.

Találkozás a Pew házzal

Megdöbbentõ, mennyire más, ha az ember élõben lát egy
házat, mint ha csak fotóról és alaprajzról ismeri. Ezt a házat
különösen nehéz elképzelni, mert a publikációkban mindig
ugyanazzal a fotóval szerepel. Pedig nagyon fontos és jó
ház, egy sorban említhetõ a Vízesés-házzal. (Wright szerint
a Pew-ház nem a szegény ember Vízesés-háza, hanem a
Vízesés-ház a gazdag ember Pew-háza.) A Pew-házat a mai
napig lakják, semmilyen átépítésen nem esett át.

Sehogy sem tudtuk megfejteni a házat a publikációk
alapján, mivel nem látni a lejtõ igazi irányát, méretét, hol
kezdõdik és hol végzõdik, hol vannak a szomszédok, mek-
korák a fák, merre van a tó, és hogy tárul fel a látvány? Milyen
a megközelítés, merre zárul le a ház, hogy állnak meg az
autók, mekkora a ház valójában? A valóságban szerény mére-
tû. Madison elegáns villanegyedében, egy hatalmas erdõszéli
golfpályát elhagyva, a dombról egy keskeny aszfaltúton lesé-
tálva érkeztünk meg a házhoz. Az utcáról szinte nem látszik
semmi, de ami látszik az egyáltalán nem az, amire számítot-
tunk. Egy szerény, lapostetõs épület fölött a megkapó szép-
ségû Mendota-tóra láttunk rá a hatalmas õsfák között. Az
épület lehetetlen módon be van szorítva két szomszédja
közé, talán innen ered a ház kb. 30 fokos elforgatása a tópart-
ra. A házon át lehetett látni, tetszés szerint be az erdõbe,
vagy ki a tóra. A lakók kedvesen fogadtak, megengedték,
hogy fotózzunk, bár a lakásba azért nem hívtak be. Elmond-
ták, hogy 20 éve vették meg a házat, imádnak benne lakni.
„Legszívesebben ki se jönnék belõle, nem szeretek hazulról
eljárni, mióta itt lakom” – mondta a nemrég nyugdíjba vo-
nult, egykori étteremtulajdonos hölgy. Megkérdeztük tõle,
mit szeret a legjobban a házon? „Azt, hogy úgy érzem magam
benne, mintha az erdõ közepén ülnék, kint a Természetben,
és mégis bent vagyok védetten a lakásomban.”

A ház mellett meredek lépcsõsor vezet le a tóig, ahol
saját stéghez lehet kikötni a csónakot. Az egész környezet
nyugodt jólétet, de nem fényûzést sugárzó. A tó felõl vissza-
kapaszkodva a ház felé a kerti tûzrakó hely kínált egy kis
megállást. Utána felkapaszkodtunk a házhoz, és próbáltuk
megfejteni a statikai modellt. Az épület magja tömör tömb-
ként kapcsolódik a talajhoz, a nappali és a konzolos terasz
pedig két darab, három méter hosszú, fél méter széles kõpil-
léren áll. A pillérekrõl mindkét irányban 2,5-2,5 méteres kon-
zol nyúlik ki. A kettõ között átfolyik a Természet, a szó szoros
értelmében a szinte szakadékos lejtõ miatt a felszíni és réteg-
vizek útját nem akadályozza az épület. Vízesésrõl nem be-
szélhetünk, de egy búvópatak jelenléte nyilvánvaló. Amint
az is, hogy valóban mély szellemi rokonságban áll ez a ház
a Vízesés-házzal; a megnyitottság és a biztonságérzet egy-
másnak feszülõ igényeit egyszerre elégíti ki a lejtõtõl elemelt
térforma. A háziak megerõsítették, hogy a szivárgó vizek
rendszeresen forrásként törnek elõ. A terméskõ Spring Green
közelébõl való; ezért is a Taliesin-bõl megismert kõrakási
mód. Az épület váza idõálló vörös ártéri ciprusfenyõ. A külsõ
burkolat és a terasz is ebbõl készült, a fa dolgozik és él.
Sosem kezelték lakkal vagy festékkel.  A ház 1940-ben épült.

Szerzôk fényképei a Pew-házról; földszinti és emeleti alaprajz. Az emeleti
alaprajz melletti kis négyzet Wright raszterrendszerének alapegysége.
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