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„Az építészetben alapvetõ az,
amit a terv logikájában szabványosításnak hívunk.

A természetben minden az ilyen kristályosodás felé tart,
elõbb matematikailag, azután a gyakorlatban.”

Frank Lloyd Wright

A hagyományos méretezési mód értelme
Minden nagy történeti kultúra alapja az építészet, és minden
építészet alapja a méretezés mikéntje volt. A méretezés hagyo-
mányosan mindig valamilyen alapegységen nyugodott. Ennek
az alapegységnek a felismerése igazi szakrális tett volt, ami

összehangolta az adott kultúrát a
kozmikus égi renddel. A múlt
nagy épületei nemcsak anyaguk-
ban vagy formáikban, hanem
méretarányaikban is hordozták
titkaikat, amiket ma hiába pró-
bálunk megfejteni. Egyiptom,
India, Kína nagy építészeti kul-
túrái rég letûntek, és ami belõlük
megmaradt, az merõ dekadencia
és babona formájában él tovább
(pl. a Feng-Shui építészet nyugati
divatjában). Egyedül a hagyomá-
nyos japán építészet tartott ki a
XX. századig. Itt még eleven for-
mákban tanulmányozható egy
méter-etalon elõtti, az emberi
alak alapegységeire épülõ ha-
gyományos épületméretezés,
amelyet Európával már régen el-
felejttettek. A hagyományos
rendszerek egy méret megadá-
sánál mindig a teljes emberbõl,
annak valamely testarányából
indultak ki, és egész tartalmakat
helyeztek egymás mellé, nem pe-
dig a számegyenesen lépegettek.
Így ebben a méretezésben nem-
csak mennyiségek léteztek, ha-
nem minõségek is! Nem lehet
véletlen, ha egy olyan végtele-
nül pragmatikus nép, mint az

angol, kitartott a régi inch-eknél, meghagyva ellenségeinek a
centiméterek „kényelmét”… Irigylésreméltó helyzetben volt
Wright, hogy ebben a hagyományos formában fogalmazhatta
meg épületeit. Õ komolyan vette a méretezés õsi értelmét: az
egészbõl kell kiindulni, és meg kell õrizni ezt az egész-séget.

Hanna-ház – a méhsejtek dinamikája
Wright minden épületét valamilyen geometriai alapegység
szerint tervezte, az elsõ préri- és a második usonian korszakában
egyaránt. Tudatosan elhatárolva magát Le Corbusier Modulor-
jától, sosem használta a modul szót, hanem az alapegységre
utalva Unit System-nek keresztelte el módszerét, amit talán
„sejt-rendszernek” lehetne fordítani.  A Hanna-háznál a ter-
mészet legnagyobb építõmesterei, a méhek adták Wright-nak
a mintát. Tudvalevõ, hogy a méhsejtek bizonyultak az adott
anyagfelhasználás melletti legtágasabb és legerõsebb térformák-
nak. Ezek az elõnyök jól érvényesülnek ennél az épületnél is,
de itt még többrõl van szó. Wright a tereket nem statikusan
értelmezte, hanem dinamikusan – vagyis a bennük élõ-mozgó
ember igényeit követte. Észrevette, hogy az emberi mozgástól
idegenek a kemény, derékszögû fordulatok, és sokkal megfele-
lõbbek a kisebb szögváltozások. Ezért alapozta a Hanna-házat
hatszögekre, elkerülve a derékszögeket. Mint Wright minden
usonian háza, így ez is egy vasbeton dobogóról indul, melynek
öntött padozatába bele is rajzolták az épület sejthálózatát. A
hálót csak egyszer kellett kitûzni (illetve fémsablonnal bele-
nyomni az aljzatba), és azonnal egyértelmû lett a közmûkiállá-
sok, leendõ falpillérek, szerelt faltestek jövendõ helye. A kõ-
mûvesek, ácsok minden pillanatban tudták, „hol vannak” az
épületben. Itt nincs mód részletesen kitérni ennek a háznak az
építéstechnológiájára, de fontos tudni, hogy nagyon sok elõ-
regyártott faalkatrészbõl készült. A sejt-rendszer nyújtotta auto-
matikus méretpontosság nagyban segítette ezek beépítését.

Wright nem pusztán alaprajzi értelemben tervezte sejt-rend-
szerben a házat, hanem vertikálisan is! A sejtmagasság mérete-
zésénél a tervezõ szabadon járhat el, nem kell kösse az alaprajzi
geometria. Mindig a ház arányai, az alkalmazott anyagok  határoz-
zák meg ezeket a méreteket. Így pl. a Vízesés-házban Wright
17”-es (inch-es, azaz hüvelykes vagy colos) függõleges sejtma-
gasságot alkalmazott, míg a Hanna-háznál 13”-eset. Ebben a
kb. 33 cm-es ritmusban futnak az épület horizontális síkjai. Ezáltal

Helyes Gábor

UNIT SYSTEM
WRIGHT ÉPÜLETMÉRETEZÉSI RENDSZERE

Példa a hagyományos méretezés
és az emberi test viszonyára. 1 öl
= 6 láb; 1 lépés = 1 rôf = 3 láb; 1
arasz = 2/3 láb; 1 ököl = 1/3 láb;
1 hüvelyk = 1/12 láb.

A sejthálózatot fémsablonnal belenyomják az alapbetonba (Hanna-ház)
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Hanna-ház (Honeycomb House), Stanford,
Kalifornia 1936, távlati kép, keresztmet-
szet, alaprajz a környezettel együtt, és az
alaprajz részlete a berendezési tárgyakkal.
A Hanna-házba Wright egyetlen derékszö-
get sem tervezett.
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egészen távoli pontok egyértelmû viszonyba kerülnek. Egy
deszkafal vízszintes osztásrendje folyamatosan haladhat tovább
az ablakok felületén. Így bizonyos értelemben megszûnik a
tömör fal-nyitott ablak ellentét, mindkettõ átlényegül a tér
dinamikus határoló felületévé.

Szerkezetileg is figyelemreméltó, ahogyan a méhsejt mód-
jára hullámzó üvegfalak önmagukat merevítve egyben a teher-
hordásban is helyettesítik az oszlopokat és a gerendákat. Ez a
szerkezeti megoldás egyenesen következik az építészeti téral-
kotásból. Itt érthetjük meg Wright mélyértelmû mondását: a
forma nem pusztán követi a funkciót, hanem egy azzal.

Mindez lehetetlen lenne, ha a formák és a terek között
nem közvetítene valami, ami mindkettõnek az alapját képezi:
ez a geometria, mely esetünkben hatszöges alakot vett fel.
Számtalan egyéb formát is ölthetne, melyekbõl más házain jó
párat kipróbált Wright, az egyszerû négyzettõl, téglalaptól a
háromszögön át a rombuszokig. Gyakran alkalmazta például a
2x4 láb (nagyjából 60x120 cm) méretûtéglalapot vagy a 4x4
láb méretû négyzetet, de sohasem sablonszerûen. Minden há-
zánál újragondolta az egész ház lényegét jelentõ modulrendszer
geometriáját és méretét is. Ezek mind más és más karaktert
eredményeztek, de Wright a hatszöget szerette legjobban.

A Hanna-ház berendezése az építészet szerves része. A fix
és mobil elemek egyaránt követik a hatszöges szerkesztést. Ez
talán szokatlan pl. az ágyak esetében, de az épület egészét
nézve rendkívül meggyõzõ. Sokkal nagyobb értéket ad, hogy
a ház teljes téri-formai világa azonos szellemben, geometriá-
ban fogant, mint a konvenciók elhagyása.

Bizony, ez a ház merõben konvenciómentes. De mégis
talán nagyobb megértésre találna Japánban, a konvenciók állí-
tólagos hazájában, mint nálunk. A japán hagyományos építészet
Wright építészetével rokon geometriai elveken alapul. Ott a
mintegy 3x6 shaku (kb. 91x182 cm) méretû tatami adja meg
az épületek alapegységét, és minden belsõ tér ezen alapul. Ez
a látszólag merev rendszer pompásan kiszolgálta emberek
millióit, gyönyörû arányú épületeket eredményezve.

A kockás papír elõnyei
Wright csak akkor ült le felszerkeszteni tervét, amikor azt minden
fõbb részletében már fejben látta. Nem készített vázlatokat,
hanem önmagában érlelte ki alkotását. Ennek az érési folya-
matnak az eredményei tiszta geometriájú látomások voltak.
Bizonyára rendkívüli koncentrálóképességet kíván az ilyen fajta
tervezés, ami csak évek alatt fejleszthetõ ki. Mégis figyelemre-
méltó, hogy alapadottságként mindenkiben ott van ez a képes-
ség, már amíg a teljesen téves építészképzés módszeresen ki
nem irtja belõle! Hiszen mi mással magyarázható az a finom
gõg, ahogyan a képzett építész elnézõen kezeli megbízója
„kockás papíros” próbálkozásait. Pedig ebben a kockás papírban
– még ha naiv formában is – benne van a tér tudatos tagolásának
a szándéka. A sejt-rendszer nem tanítása az építészképzésben
körülbelül olyasmi, mintha a zeneszerzõknek megtiltanák a
zenei ütemvonalak használatát. Vajon beszélhetnénk-e valódi
ritmusról az ilyen zenében? Valószínûleg nem, mert az emberi
ritmust felváltaná a gépies taktus! Pedig az építészetben (zené-
ben) szó sincs arról, hogy csak a sejthálóra (ütemvonalra) szabad
esni falaknak (hangoknak)! Amikor Wrightnak felrótták, hogy
az egyik fala eltér a hálótól, így felelt: If I can make the rules, I
can brake the rules! (Ha tudok szabályokat alkotni, akkor
meg is szeghetem õket!)

Szövetes épületszerkezetek – kaliforniai
házak és a „Usonian Automatic”

A Hanna-házat Wright 1936-ban tervezte, de addigra már több
évtizede érlelte magában épületméretezési elveit. Nem lenne
teljes a kép, ha néhány szóban ki nem térnénk arra a folyamatra,
amely Wright-nak húszas évekbeli kaliforniai un. beton-blokk
házaitól a harmincas-negyvenes évek tégla-fa usonian-házain
át végül a nálunk szinte ismeretlen Usonian Automatic házaiig
vezetett. Mintegy hét évi japán tartózkodás után Wright a húszas
években visszatért az USÁ-ba, és jó ideig a nyugati partvidéken
élt. Ekkor alkotta azt a négy kiemelkedõ kaliforniai villáját, ame-
lyek példa- és elõzmény nélkül állnak az építészettörténetben.
Wright teljesen új elv szerint rendezte össze bennük az épület
elemeit: végérvényesen ekkor tûntek el nála a hagyományos
építészet oszlop(fal)-gerenda(födém) szerkezetei. Helyettük
az épület lényegében egyetlen alapsejt, a kocka többszörösébõl
állt. A gazdagon dekorált betonelemeket elõre legyártották,
majd a helyszínen egybefüggõ vasbeton szerkezetté építették.
Az eredmény a függõleges és vízszintes formák és síkok szö-
vetszerû összege lett. (Wright textile-block házakként említi
õket.) A falak és oszlopok egyszerûen átfordulnak födémekké
és gerendákká. Ebben az új összefüggésben végre megvalósul-
hatott Wright-nak az a régi elképzelése, miszerint az egész épü-
letnek egybefüggõ erõtani szövetet kell alkotnia (tenuity).

A kaliforniai textile-block házak gazdag megbízók számára
készített luxusvillák voltak, ahol a szokatlan szerkezetek nagyon

A tört vonalvezetésû üvegfal önmagát merevíti és helyettesíti az oszlopot.

Egy hagyományos japán lakóház alaprajza a tatami (fekvôhely) raszterében
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 megdrágították az építést. De elõfutárai voltak Wright leginkább
szociális karakterû lakóházainak, melyeket Usonian Automatic
házaknak keresztelt el. Amikor az ötvenes években már a tégla
és a fa is megdrágult, Wright ismét elõvette régi szerkezeti gon-
dolatát, a betonsejtes építésmódot. Ekkortól usonian-jellegû lakó-
házait szinte kizárólag elõregyártott, egyszerû betonelemekbõl
tervezte. Elhagyva a kaliforniai házak dekoratív ornamenseit az
elemekrõl, az új épületek rendkívül letisztult, elegáns, ugyan-
akkor robosztus hatást keltettek. A Usonian Automatic házakat
(amint azt nevük is mutatja) Wright nyilvánvalóan üzemi elõre-
gyártásra szánta, és nagy kár, hogy többnyire csak a helyszíni
elemgyártásuk valósult meg. Egy nagyobb széria bizonyára jobb
eredményeket hozott volna a hazai nagypaneles épületször-
nyetegeknél…

Egzakt fogalmazás
Wright csak a negyvenes évektõl kezdett el íves épületeket
tervezni. Ezekben látszólag nyoma sincs a sejt-rendszernek.
Valóban, egészen más, ha úgy tetszik homlokegyenest ellenkezõ
építészeti elvek hozták létre Wright íves és szögletes házait. Az
alkímisták nyelvén szólva a sejthálózat egyfajta kristályosodási
folyamat (sófolyamat) eredménye, míg az íves házaknál ezek
feloldódását (higanyfolyamatot) figyelhetjük meg. Számtalan
átmeneti Wright házat is találhatunk, melyek részben még kris-
tály-jellegûek, de egyes elemeikben már ívesek. Legszebb
épületein jól követhetõ ez az alkotói folyamat, amint a kemény
alaphálóra lágyan áramló formák és terek épülnek. Ilyen épület
például a Guggenheim Múzeum, vagy a Johnson Laboratórium.
Éppen a nagyon nehezen definiálható íves formáknál döntõ
kérdés a tér egzakt meghatározhatósága, amit Wright legtöbb-
ször a sejt-rendszerrel tudott megragadni. Az egyértelmû építé-
szeti fogalmazás napjainkban válik kulcskérdéssé. A számítógép
egyenesen térbeli sejthálózatok alkalmazására termett. Ha nem
definiáljuk elõre ezt a hálózatot, akkor szinte menthetetlenül
egy kezdetleges formájában alkalmazzuk a gépet, kicsit úgy,
ahogyan az egyszeri fotós kezeli automata kameráját. Észre se
vesszük, amint kiadjuk a kezünkbõl a kezdeményezést.

Gazdag ornamentika díszíti az elôregyártott betonblokkok felszínét;
homlokzatrészlet (Charles Ennis-ház, Los Angeles, Kalifornia, 1923).

Egy tipikus Usonian  Automatic ház.
A betonblokkok összeállításának
technológiáját ábrázoló szerkezeti részlet
és homlokzatok
(Gerald B. Tonkens-ház,
Amberley Village, Ohio, 1954)
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Broadacre City méretezése
Itt csak röviden utalhatunk rá, hogy Wright urbanisztikai elkép-
zeléseiben is alapvetõ szempontot volt a sejt-rendszerû mérete-
zés. Wright ideáltervében, a Broadacre City-ben az alapsejt az 1
acre (kb. 4000 m2) területû usonian lakótelek volt, egy kb.
50x80 méteres téglalap.  Ebbõl hosszirányba öt, keresztirányba
nyolc adott ki egy negyed mérföld oldalélû négyzetet, a szûkebb
lakótömb egységét. Maga a város pedig egy kétszer két mér-
földes területen állt, ami még gyalogosan kényelmes távolsá-
gokat eredményezett.

Froebel játékok – kristály-imaginációk
Wright életében meghatározó volt, hogy már gyermekként
találkozott a nagyszerû pedagógus, Friedrich Froebel készség-
fejlesztõ játékával. Froebel tanára Christian S. Weiss volt, a
XIX. századi modern kristálytan megalapítója, aki már ismerte
az alapvetõ kristályszimmetriákat, és  leírta a fényt eltérõen
forgató ún. jobbos és balos kristályokat is. A Froebel-féle fa játék-
elemek a kristálynövekedés princípiumait követték. Wright
elõször mint gyermek, ösztönös módon vette fel ezeket a
tartalmakat. Késõbb, saját gyermekei nevelésénél
feleségével együtt már tudatosan alkalmazták
Froebel módszerét. Wright-nak ez a második
Froebel-öniskolázása nagyjából 1895 és
1900 között zajlott le, ami döntõ lökést adott
a prériházak eredeti formáihoz.

Wright az íves formákat is a Unit-System-méretezéséhez igazította; Gug-
genheim Múzeum, New York, 1959. Földszinti és emeleti alaprajz.

Broadacre City 2x2 mérföldes négyzetének
urbanisztikai szerkezete

Price Company Tower, Barthesville, Oklahoma, 1952-56.
Crystal Heights lakóegyüttes terve; Washington, 1939.
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Élete végén Wright többször utalt rá, hogy épületeit a termé-
szeti kristályok keletkezési törvényei szerint tervezte. A kristály
az ásványi formák legmagasabb szellemi foka. Nem véletlenül
mondjuk, hogy kikristályosodott egy gondolat. Wright számára
egy épület hasonló módon a környezeti és a tervezési feladat
kristályosodási pontját jelentette. Azt állította: egy jó ház megszü-
letésével szebb lesz a világnak az a helye, mint korábban volt.

A usonian házaknál már láthattuk, miként értelmezte
Wright kristályrácsok módjára a teret. Ebbõl a viszonylag „egy-
szerû” geometriából azonban jóval tovább vitt Wright útja. Elõ-
fordult, hogy a házat egymásba hatoló összetett kristályrend-
szerekbõl alkotta meg. Ennek egyik híres példája az oklahomai
Price Tower, illetve ennek összetett tervváltozata, a washingtoni
Crystal Heights. De a Beth Sholom zsinagógánál még ezeket is
túlszárnyalta a tér- és formaképzés összetettségében. Itt ugyanis
az épület geometriáját három, különbözõ irányba dõlõ kris-
tályhálózat egymásba hatolása adja. Ezzel Wright egyfajta végsõ
pontig vitte el építészetét, ahol már nincsenek se függõlegesek,
se vízszintesek, se derékszögek, miközben a hallatlanul dina-
mikus kompozíció erõvonalai új harmóniát eredményeztek.

Beth Sholom zsinagóga, Elkins Park, Pennsylvania, 1954; alaprajz a több-
irányú raszterrel és annak megjelenése a homlokzaton és a belsô térben.

A Price Tower
általános emeleti
alaprajza a negye-
denként változó
irányú raszterrel


