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Eddigi mellékleteinkhez képest rendhagyó válogatás az alábbi
építészeti, építészettörténeti cikkgyûjtemény. Részben amiatt,
mert lazább a belsõ összefüggés közöttük, részben azért, mert
jobban kötõdnek a szám más írásaihoz és amúgyis színes belsõ
oldalakra volt szükség, a melléklet formailag nem különül el a
laptól. A fõ kérdést, amelyet e cikkek több oldalról járnak körül,
Kõszeghy Attila tette fel csopaki elõadásán. Váratlan gyorsa-
sággal az építészeti divat élére törtek amorf, biomorf, zoomorf
formálásmódok, megjelenésük szerint organikus térformák,
amely megvalósítását a komputer segítette tervezés tette lehe-
tõvé és egyúttal ösztönözte. De vajon mi az eredete ezeknek a
formáknak, hogy illeszkednek bele a huszadik századi építészet
történetébe, mi a viszonyuk a szerves építészethez? Az organi-

A SZECESSZIÓTÓL A KIBERTÉRIG

kus építészet diadaláról van szó, ami azt jelentené, hogy fõnix-
ként támadt fel halálosnak tûnõ bénultságából (bénultság olyan
értelemben, hogy a nyugati elit értékrendje szerint anakroniszti-
kussá vált), vagy éppen ellenkezõleg: a „mesterséges biomorfiz-
mus” méri a végsõ csapást a „természetes szerves építészet”
utolsó bástyáira. Lehetséges középsõ utat is felvázolni, hogy a
divathullám megerõsíti, legalizálja és új fegyvertárral gazdagítja
a szerves építészetet. A közölt írások idõszerûségét mi sem
igazolja jobban, hogy a szeptember elején nyílt Velencei Építé-
szeti Biennálé anyagának leglátványosabb és legnagyobb érdek-
lõdést kiváltó részét is a hagyományos geometriát elvetõ tervek
alkotják. A témát ezért nem lezárni, hanem a felszínen tartani
szeretnénk.

Gerle János

A SZÁZADFORDULÓ ÉPÍTÉSZETE

A századforduló rendkívül színes és bonyolult korszak, és megpróbáltam kitalálni olyan
megjegyezhetõ módszert, amely segít eligazodni ebben a kavargó sokféleségben. Ha
ez képletszerûnek tûnik is, fontos, hogy mindenkinek magának kell a saját ismereteivel,
élményeivel elevenen tartania, képesnek kell lennie arra, hogy meglátva egy házat,
egy képet, egy enteriõrt és így tovább, azt össze tudja kapcsolni a saját képzetvilágával,
bele tudja illeszteni a saját maga alkotta világképbe, vagyis a saját személyes építészet-
történetébe. Ezért a századfordulóról szóló mondanivalómat néhány ezer évvel korábbról
kezdem, akkor tudom megértetni, hogy mirõl beszélek egyáltalán.

Az építészetnek sokak szerint (például Mezei Árpád) két alaptípusa van, ez a
gondolat nagyon alkalmas a kiinduláshoz. Mikor az emberek maguk számára menedéket
kezdtek keresni, ennek kétféle attitûdje alakult ki. Elsõsorban Európáról beszélek, de a
gondolat nincs ellentétben más földrészek történetével sem. Az egyik mentalitás a
meleg éghajlaton, a tengerparton élõ emberé, akinek árnyékra és biztonságra van szük-
sége és a menedék készítéshez rendelkezésére állnak az erdõk. Õk a cölöpház építõk,
a kivágott fákat beleállítják a földbe, úgy, hogy azok fölmerednek az ég felé, ezekre
lehet vízszintes platót és ferde tetõt helyezni. A magatartás lényege, hogy az ember
felállít egy tiszta, jelként is értelmezhetõ mesterséges szerkezetet, ami által az ereje,
alkotóképessége, fantáziája világosan megjelenik. Ez férfias mentalitás; az alapvetõ
gesztus, hogy én megépítem a magam házát. Az embereknek össze kell fogniuk, hogy
az eszmét, az elképzelést megvalósítsák.

A másik fajta menedék az északi, hegyek között élõ emberé, akinek elsõsorban a
hidegtõl kell védenie magát, és a barlangban próbálja a túléléshez szükséges feltételeket
megteremteni. Olyan helyet keres, amely õt védõ burokként öleli körül, amely az
ellenséges erõket kizárja. Az egész építészettörténet két alaptípusa tehát a cölöpház és
a barlang. Ez a két magatartástípus: a férfias, magát a környezet átalakításában megjelenítõ,
és a nõies, a környezettel azt gyengéd eszközökkel formálva azonosuló. Ez a kétféle
magatartás ingamozgásként váltja egymást a történelemben. A cölöpház és a barlang
között ingázik az európai építészet története: az antik építészet, a görög-római kultúra
áll vertikális és vízszintes szerkezeteivel az egyik oldalon, és annak megszûnése után
ismeretlen vagy kevéssé azonosított forrásokból alakul ki az új középkori építészet, a
román és abból késõbb a gót stílus a másik oldalon. A gótikát nehezebb a romanikával
ilyen szempontból azonos módon értékelni, ebbe nem akarok most belefogni, ahogy
az egyiptomi építészetet sem vonom bele ebbe a leegyszerûsítõ sémába (arról már
hangzott el itt elõadás, hogy azt nem a hétköznapi, gyakorlati igények formálták). A
gótika után az ember újra felfedezi az antik világot, ezzel visszatér a cölöpház tipusához,
a reneszánsz végül átalakul a barokkba, amelyet újra a barlangszerû terek jellemeznek.

V. Horta: Horta-ház, Brüsszel, 1898-1901

V Horta: Eetvelde-ház, Brüsszel, 1895-97
Hector Guimard: lakóház, Párizs, 1901
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A barokk megtagadásával kialakul a klasszicizmus, az ismételt visszatérés az antik
formákhoz, és a klasszicizmus ellenhatásaként létrejön Európa közepén a romantika. A
romantika elsõsorban a román és a gót építészethez nyúl vissza rövid virágzása során.
Felgyorsuló ritmusban fedik át most már egymást a korszakok, a romantikát követõ
historizmus építészetéhez tartozik a neoklasszicizmus, egy átfogó, a hazai építészeti
gyakorlatra vonatkozó fogalmainknál átfogóbb európai stílusirányzat: vissza újra az
antikvitás szerkezeti formáihoz. Ezt tagadja meg a 19. század végén a szecesszió, bármely
nevén is nevezem, a lágyan hajló vonalak, a mozgás mûvészete, a környezet és alkotás
harmóniáját keresõ, az Arts & Crafts mozgalom révén a középkorhoz visszanyúló
építészet. A szecesszió és avval együtt látszólag az egész építészettörténet megtagadása-
ként jön létre a modernizmus, amelynek antik eszményeit felismerni elég, ha Le Cor-
busier-re hivatkozom, az õ öt pontja a modern építészet ismérveirõl világosan illeszthetõ
a cölöpépítészet mentalitásába.

A századfordulós magyar építészetre vonatkozó gondolataimat is beágyazom a
kultúrtörténeti elõzményekbe. A reformkor idején Széchenyi István fogalmazta meg
elsõként, hogy Pest és Buda épületei tûnnek franciának, németnek, olasznak, csak
éppen nem magyarnak, itt az idõ, hogy végre a magunk képére formáljuk a várost. Ez
a város csodálatosan egységes klasszicista képet mutatott, ennek csak töredékekben
lelhetõk fel már a nyomai; ehelyett – Széchenyi így fogalmazott –, a gót stílust kellene
követni. Ez azt jelenti annak a kornak a szóhasználata szerint, hogy a nemzeti stílus
kialakításához a középkor fölhasználható építészeti formáihoz kellene visszanyúlni, a
középkor gondolkodásmódjában lehet alkalmas szellemi forrásokat találni. Erre a
romantikus felfogásra szeretném alkalmazni az iménti gondolatmenetet, amely szerint
a klasszicista szemlélet szigorú, merev szabályokat követ, nagyon világos képletekben
gondolkodik, a romantika viszont az építészet kérdéseit nem a szerkezetek, méretrend-
szerek, hagyományos kompozíciók területén válaszolja meg, hanem inkább az eszmék
területén keresi. A Magyarországon leggyakrabban alkalmazott romantikus stílus formailag
Bajországban alakult ki, és elsõsorban a románkori építészet elemeihez, a félköríves
lezárásokhoz nyúlik vissza. A romantika másik, Széchenyi által említett forrásterülete, a
gótika Angliából kiindulva terjedt el a kontinensen, a Parlament stílusa a román és gót
eredetû romantika néhány évtizedes hazai küzdelmének igen késõi következményeként
is értelmezhetõ. Mindenesetre jellemzõ tény, hogy a romantika bármely irányzatát,
akárhonnan vette is eredetét, mindenütt, ahol megjelent, saját nemzeti stílusnak tudták
elkönyvelni. Az emberek fel tudták fedezni benne a nemzeti karaktert, amelyet sajátjuk-
nak tekinthettek.

Megpróbálok a századforduló építészetéhez is olyan sémát találni, amely áttekint-
hetõvé és megjegyezhetõvé teszi a szerteágazó információkat. A szecesszió legalapve-
tõbb jellemzõje, hogy a mûvészetben elõször jelenik meg tisztán, alkotó ereje teljében
az emberi szabadság. A korábbi stílusokban kánonok uralkodtak. Egy kor épületét olyan
jegyek jellemezték, amelyek más épületein is megtalálhatók. A szecesszió az elsõ
olyan korszak, amelynek a mûvészete még stílusként fogható fel, de mégsem uralkodik
benne stilisztikailag leírható formai egyöntetûség, kiemelkedõ alkotásai teljesen szemé-
lyes jegyeket hordoznak. Az egyes épületek annyifélék, ahány zseniális építész dolgozott
a századfordulón. Nem hasonlíthatók össze egymással, ugyanakkor világosan felismer-
hetõ rajtuk a kor szelleme, amelyben megszülettek, talán éppen azáltal, hogy az alkotói
szabadságot nyilvánítják ki. Miféle rendszert lehet találni, amelybe beleilleszthetõk ezek
az épületek Gaudítól Mackintoshig, Wagnertõl Hortáig és így tovább?

Két alapvetõ tendenciát lehet felismerni vagy inkább csak rávetíteni erre a korra,
amely az elõadásban segít eligazodni. Megint kétféle megközelítésrõl van szó, az egyik
a semmibõl újat teremtõ zseniké, azoké, akik egymaguk stílust teremtettek, létrehoztak
egy addig soha nem volt új formavilágot – a hangsúly az újon van, mert a másik területen
is vannak zsenik természetesen –, a régi korok építészetétõl, legalábbis szándékuk
szerint, teljesen függetlenül. A másikat historizáló vagy romantikus attitüdnek nevez-
hetném, amelynek mesterei megpróbáltak forrásokat találni a hagyományok területén,
amelyek egy új stílus támaszául szolgálhatnak – a hangsúly tehát a kontinuitáson van, de
természetesen a korszerûség követelményeinek kielégítése céljából.

Mindkét magatartásnak jellemzõje, hogy egy eszményi világot próbál megteremteni,
olyan környezetet létrehozni, amely az általános emberi boldogság kereteit szolgáltatja,
nevezhetjük ezt a valamikori Aranykor felidézésének vagy egy új, igazságos társadalom-
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Spiegel Frigyes: Gongtartó állvány, 1900

Antoni Gaudí: Sagrada Familia, Barcelona,
1883-1926 és 1992
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eszmény szolgálatának. A két álláspont természetesen keveredik egymással, építészeti
módszereik, anyaghasználatuk, ideológiájuk. S a minden történeti tényt elfelejteni vágyás
is illúzió.

Azt szokták mondani, hogy a századfordulós építészet Brüsszelben kezdõdött Victor
Hortával a Tassel-házon. Minden részleten, ólomüveg ablakon, padlómozaikon, tartószer-
kezeten ugyanaz a forma látható, növényszerûen megelevenednek a vonalak. Ez a
vonalvezetés egyúttal a tereket is ugyanilyen elevenné, mozgalmassá teszi. Tükröket is
használ, példa saját házának lépcsõháza, hogy azokkal tágítsa ki a tereket. A van Eetvelde-
ház részlete mutatja, hogy a vasszerkezet ugyanolyan plasztikájú, mint a faragott kõ,
anyagszerû megmunkálásuknál fontosabb az új esztétika, amelyben egybeolvad ez a
két anyag. Az elõcsarnok indázó fémszerkezete és az azt kitöltõ színes üvegfelületek
ugyanilyen, a terek átlátszóságát eredményezõ hatást keltenek.

Ugyanez a vonalvezetés jellemzõ a francia Hector Guimard munkáira, a kettõt
azonos módon Art Nouveau-nak nevezik. Hector Guimard legismertebb mûvei az 1900
körül készült párizsi metró felszíni védõtetõi és lépcsõkorlátjai. Ezek öntöttvas
szerkezetek, de mintha felnagyított növényi vagy állati formák vonának, teljesen eltérnek
attól a képzettõl, amit a vasszerkezetek kapcsán megszoktunk. Párhuzamként magyar
példákat is mutatok: a párizsi világkiállítás magyar pavilonját tervezõ Bálint és Jámbor
építészpáros hazajõve Párizsból építették a budapesti Léderer-házat, amelyen jól
felismerhetõ az Art Nouveau hatása, ugyanebben a házban található az Alphonse Mucha
munkáira emlékeztetõ ólomüveg ablak, a legszebb magyar példák egyike. Az Iparmû-
vészeti Múzeum elõcsarnokában áll a Spiegel Frigyes alkotta gongtartó, amely a vasnak
ugyanezt a növényi jellegû hajlítását mutatja, mint például Guimard híres Béranger-
háza, amelynek kapuján a kõvet és a vasat azonos plasztika jellemzi. Guimard saját
házának egész tömege átveszi ezt a különleges plaszticitást – hivatkozom újra a barlang-
szerûségre –, itt az egész tömeg felveszi a növényi karaktert, a részleteken látható, hogy
a kõfaragók milyen finomságig utánozták a természet formáit, persze nagyrészt absztrakt
motívumokkal. Ennek a barlangszerû térfelfogásnak egyik gyönyörû példája Guimard
párizsi zsinagógája a Marais negyedben, homorú homlokzatával.

Európának egy jelentõsen eltérõ karakterû táján folytatom: Gaudí Hortához hason-
lóan az 1890-es évek közepén kezdi kibontani saját stílusát, ekkor építi a barcelonai
Güell-palotát, amelynek lényege az, hogy egy hatalmas kupolára építi rá az egész
épületet. A palota közepén áll a csarnok, amely az épület tetején is túlfut a tetõteraszon
álló toronyként. Ez a nyújtott parabola metszetû üres tér adja meg az épület egész
szerkezeti rendszerét. A parabola formára még visszatérek, csak annyit jegyzek meg
elõre, hogy ezt formát a századforduló fedezte fel – újra – az építészet számára, és
egyszerre elterjedt egész Európában anélkül, hogy feltûnésének egyes esetei között
valamilyen konkrét összefüggés volna. A Sagrada Familia templomnak még Gaudí
életében megépült keleti homlokzata talán a legegyértelmûbben mutatja a barlangszerû
kialakítást. A templom újabb részletei pontosan Gaudí vázlatai és modelljei alapján
készülnek, és ez a kontinuitás igazolja, hogy Gaudí formálásmódja messze túlmutat saját
korán, a mai napig aktuális.

Saját rendszerezésem szerint zavarba ejtõ, hogy Gaudí, aki a századforduló alkotói
között a legmerészebb újító, alkalmanként teljesen historizáló épületeket tervezett
vagy modern épületeiben historizáló részleteket alkalmazott. Tény, hogy maga a para-
bolaív és a fantasztikus vékonyságú téglahéjak szekezete is továbbélõ katalán hagyo-
mány, a fedélszékek szarufáit helyettesítették fában szegény területeken karcsú tégla-
boltozatok sorával, és ennek átvétele és továbbfejlesztése jelenik meg a katalán
Modernismo alkotásain. Ez a Modernismo hatalmas mûvészeti mozgalom volt, közel
egy évszázadra terjed elõzményeivel és utóhatásával. Kiemelkedõ mesterei között
voltak, akik a fantasztikus, újszerû látvány, új anyagok, színkombinációk, technológiák
ellenére mégis mélyebben, következetesebben kötõdtek bele a hagyományba,
elsõsorban a gótikába, amely szerkezetileg és hatásában is a legközelebb áll felfogásukhoz.
De Gaudí fõ mûveit és rajta kívül leginkább Jujol alkotásait egy merõben új, az épület
egészét átható, a személyes stílusra jellemzõ esztétikai rendszer hatja át.

Gaudí számára az épület erõjátéka volt a legfontosabb, a parabolaív, ez a tisztán
nyomott szerkezet is ezért került elõtérbe a mûveiben. Néhol nyíltan megmutatja a
szerkezetet, másutt a növényi analógiákon alapuló, az elõnyös erõjátékot szolgáló
formaképzés alig fedezhetõ fel a gazdagon díszített felület miatt. Tereinek barlangszerû

Gaudí: Colonia Güell, Barcelona, 1898-1914

Jósep Jujol: Vistabella, Tarragona, 1918-24

Domenech i Montaner: Casa Navas, Reus,
1901, és Sant Pau kórház, Barcelona, 1910
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alakítása is közvetlen összefüggésben van avval, hogy nem függõleges és vízszintes
szerkezetekben, hanem egy egységes, az erõjátékban minden elemével résztvevõ
szerkezetben gondolkodik.

Számomra legnagyobb élmény a Colonia Güell temploma volt, amelynek csak az
altemploma készült el, a hatalmas parabolakupolákból álló templomtér terheinek föld
alatti fogadószintje. Ehhez az épülethez készítette Gaudí fényképen sokat publikált
modelljeit: az épület körvonala mentén az épület térbeli formáját kiadó fonalakat
függesztett fel, amelyek egymással összekapcsolva, a kis ráakasztott nehezékek által
képviselt önsúlyuknak megfelelõ formát vették fel. Minthogy a fonalakban csak húzóerõ
jöhetett létre, pontosan meghatározták azt a formát, amely a talpára visszaforgatva egy
tisztán nyomott szerkezetet eredményez. (A parabolaívet valódi boltozatként a párthus
építészet használta, a ktésziphóni palota, amelyet több mint 2300 éve építettek, máig
a legnagyobb fesztávú téglából épített boltozat. A párthus építészetre voltak jellemzõk
az élére állított téglából falazott szerkezetek is.) Az altemplom részletei, a ferde
bazaltoszlopok, kacskaringózó téglaívek, ez a fantasztikus játékosság azt a képzetet
keltik, mintha itt nem emberi tevékenység eredményét látnánk, hanem a természet
erõi formálták volna a leginkább gyökerekre és kristályalakzatokra hasonlító
képzõdményeket.

A nagy újítók közé sorolom természetesen Lechner Ödönt is, akinek az életmûvébõl
csak néhány példára hivatkozom. Az 1888-as Váci utcai Thonet-ház az elsõ nyíltan
megmutatott vasszerkezetû lakóház Budapesten és Európának ezen a vidékén, még
ha a vasszerkezetet egy cirkalmas bádog borítással látta is el. A másik nagy újítása: az
egymásba folyó terek fantasztikus áthatásai – igazi barlangszerû terek –, a kecskeméti
városháza lépcsõháza az elsõ nagyszabású példa rá. Igen fontosak azok a szerkezeti
újításai, amelyeket javarészben nem sikerült megvalósítania. 1891-ben készült a kõbányai
templom elsõ változata, egy filigrán öntöttvas váz nagyon vékony héjszerkezettel,
feltehetõen olyan kerámia elemekbõl készült volna, amilyeneket Lechner Henri
Labrouste párizsi könyvtáraiban láthatott, csak a bizánci templomok mintájára gazdagon
dekorálva.

Kis kitérõvel visszatérek a gótikához. A barcelóniai San Pau kórház, vagy a reusi
Casa Navas, mindkettõ Domènech i Montaner mûve, mutatják, hogy egy alapvetõen
gótikus szerkezet, gótizáló részletekkel hogy válik merõben új stílusúvá a színek, az
anyagok, az összaállítás révén. Az új stílus van felöltöztetve a gótika ruhájába, ugyanerre
komorabb, méltóságteljesebb északi példa Harlembõl Cuypers tégla katedrálisa,
valójában gótikus építmény, mégis minden részletében, minden ízében a századforduló
jegyeit hordozza. Ehhez hasonló Lechner kõbányai temploma, aki nem ismerné,
feltétlenül menjen ki Kõbányára és nézze meg közelrõl alaposan. A történethez
visszatérve, Lechnert bizáncias terve után kényszerítették, hogy maradjon a gótikánál,
de azt õ a maga stíluseszménye szerint öltöztette új anyagokba és részletformákba.
Érdekes, hogy a toronysisakon ugyanaz a parabolikus ív jelenik meg (néhány évvel
korábban), mint a katalánoknál, és hogy építõelemekként pirogránitból óriásira
felnagyított népmûvészeti motívumokat, ami legalább annyira újszerû, mint Horta indái
vagy Gaudí tetõdíszei. Az Iparmûvészeti Múzeummal kapcsolatban fontos a belsõ
térstruktúra és az azt lehetõvé tevõ, stukkóval letakart konzolos szegecselt
vasszerkezeteken túl, hogy (a Thonet-házhoz hasonlóan) az épületet egész külsõ
felületét új, a stílusának megjelenítésére alkalmas anyaggal burkolta. A népmûvészetnek
egy senki más által el nem ért szintû stilizálását tudta megvalósítani már abban a kiindulási
helyzetben, amikor elkezdett népmûvészettel foglalkozni. Tessék megnézni a nyitott
elõtér pirogránit elemekbõl összeállított oszlopainak vájatos díszeit, hogy micsoda
fantasztikus absztrakcióról van szó. A nagy, összefüggõ falfelületeken realisztikusan
másolja a hímzésmintákat, de az architektúra szempontjából kiemelt helyeken olyan
finom jelzéssel ábrázolja az ornamentika népmûvészeti eredetét, amit követõi meg
sem tudtak közelíteni. Végül itt a Postatakarékpénztár, ez a hatalmas sík felületekkel
határolt doboz, amelynek a belseje fantasztikus, eleven, dinamikus térszerkezet, tehát
különös kettõsség van a városi utcaképben megjelenõ, a karakterét a felület mintázatában
megmutató doboz és a dobozba rejtett barlang között. Az újítások között utalni kell még
a Pozsonyba tervezett vasbeton héjkupolára, amely ugyancsak terv maradt, mint a vár
oldalába képzelt monumentális Erzsébet emlékmû hatalmas tornyaival, barlangszerû
fülkéivel és az azokat összekötõ lépcsõivel, a legnagyszerûbb építészeti víziók egyike.

Lechner Ödön: Szent László templom, Kõbá-
nya, 1891-97; Erzsébet emlékmû, Bp., 1909;
Iparmûvészeti Múzeum, Bp., 1893-96
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Felfogásában, merészségében Makovecz Imre angyalokkal díszített lángoló tornyaihoz
tudom hasonlítani ezt a 100 évvel korábbi elképzelést (közöttük ez az egyetlen formai
vonatkozású analógia). A kecskeméti víztorony terve egyesítette magában a korszerû
vasbeton szerkesztést és Lechner szimbolikus világát, amellyel õ a nemzeti építészetet
egyetlen 60 méteres jelbe sûrítette.

A következõ ugrás Bécs egészen más hangulatú és irányultságú építészete. Bécsben
a legjelentõsebb építész, az egész szecessziós mozgalom elindítója Otto Wagner, aki
hatalmas tekintélye, mesteriskolája, számtalan nagyszabású megbízása ellenére újszerû
kezdeményezései miatt Lechnerhez hasonlóan kivívta magának, hogy stílusát a hivatalos
körök nem kívánatosnak minõsítsék. Majolika-háza az 1890-as évek legvégérõl való,
nagyon jól látható elsõ pillantásra a hasonlóság Lechner kerámiaburkolataihoz, valójában
két gyökeresen eltérõ szemléletrõl van szó, Wagner számára a síkfelület dekorativitása
a fontos, belül ennek semmilyen konzekvenciája nincs, és maga a minta is csak a korhoz,
az adott pillanathoz kötõdik, nincs történeti összefüggésben a hellyel. Ez a mintákban és
a minták ritmusában való gondolkodás jellemzi a bécsi építészetnek ezt a korszakát.
Természetesen a gazdagon dekorált síkfelületek mögött elkezdett kibontakozni a
korszerû értelemben vett funkcionalizmus, amely aztán ki is bújt az esztétikai köntösbõl
Loos jelszavával: Az ornamens bûn. Még egy példa a hatalmas wagneri életmûbõl, az
általa tervezett bécsi városi vasúthálózat schönbrunni pavilonja, amely csak a császár
használatára épült, bár állítólag egyszer sem fordult elõ, hogy az S-Bahnt igénybe vette
volna, amikor a Hofból Schönbrunnba tartott. A belsõ díszítés részletei  jól mutatják ezt a
nagyon finom, nagyon elegáns, nagyon kimért és mégis nagyon hatásos dekorativitást,
amelynek óriási visszhangja volt Európa mûvészeire, Wagner motívumai Darmstadttól
Isztambulig és Szentpétervártól Belgrádig megtalálhatók.

A másik nagy mester Josef Maria Olbrich, õ tervezte a bécsi Sezession kiállítóépületét,
a darmstadti mûvésztelep villáit és a híres „esküvõi tornyot”. Az 1903-ban készült nagy
Glückert-villa oromfalát díszíti az a két gyümölcsfa, amelynek sok másolata közül mutatok
egy isztambuli példát. Egyébként meglepõ a belsõben az egyszerû, sakktáblaszerû
festés, a bécsi szecesszió jellegzetes geometrikus dekorativitásának egy korai példája.
Ez a lenyûgözõ dekorativitás, amely ha attól gyökeresen eltérõ mûvészi eszközökkel is,
mégis a császári udvar pompáját idézi, a csúcspontját Wagner 1904-05-ben a steinhofi
elmegyógyintézet ápoltjai és ápolói számára épült templomában érte el. Az
épületszobrászattal kivételes egységben megtervezett alkotás, a dekorativitást kivül
nagyon finom és egyszerû elemek adják, a geometrikus tömegforma, a nagy távolságból
látható aranykupola, a homlokzatot borító kõlapok hálója és az ékszerszerû díszítések.
Ez az egészen különösen kiszámított, megszerkesztett szinpadias hatás véleményem
szerint sokkal közelebb áll a klasszicizmushoz és a klasszicizmus világához, mint a
romantikus felfogáshoz. Ugyanekkor épült Postatakerékpénztárának elhíresült, és azt

Otto Wagner: Majolika-ház, Bécs, 1898-99
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merem mondani mai fogalommal, hogy divatot csináló burkolattartó szegecsei valójában
csak azt a látszatot keltik, hogy tartószerkezeti szerepük van, erre csak az építés folyamán
volt szükség, amig a vékony márványlapok alatt megkötött a habarcs. A látszatoknak és
a valóban racionális, szinte funkcionalista megoldásoknak ez az elegye voltaképpen a
design kiindulópontja, egy máig folyton megújuló és mindig a  korszerû irányzatokat
felvenni képes szemlélet kezdete. Hogy ennek a szemléletnek egy szintén az
építészetben megjelenõ késõbbi formájára példát mutassak, itt van Joze Pleènik egy a
20-as években épült prágai temploma. Wagnernek nagyon jelentõs hatású mesteriskolája
mûködött Bécsben, amely a századforduló sok európai nagyságát indította útjára, közülük
a legjelentõsebbek egyike a Prágában és késõbb Ljubljanában alkotó Plecnik. A templom-
belsõ modernebb felfogásban, de ugyanazt a fajta dekorativitást mutatja, mint a
Steinhofkirche, ugyanakkor egyes részleteiben teljesen modern alkotás, ilyen a tornya
a két hatalmas üveg óraszámlappal, amelyek között egy rámpán lehet feljutni a torony
tetejébe.

A már említett Adolf Loos bécsi üzletházát az ornamentika nélküli dekorativitás
jellemzi, csak a nemes anygok felületének és egymás mellé sorolásának rendjével és
technikájával hoz létre valami lenyûgözõ eleganciát anélkül, hogy ezeket az anyagokat
motívumokkal díszítené. Ezzel rendkívül rokon, hiszen személyes ismeretségrõl is van
szó, Lajta Bélának néhány munkája, mint a teljes mértékben rekonstruált homlokzatú
Parisiana, amelynek testvérpárját megtalálhatjuk Bécsben, ugyanúgy, ahogy szoros
kapcsolat van a bemutatott Loos-ház és a Szervita téri Rózsavölgyi-ház között.

Végül a bécsi iskola negyedik fontos személyisége Josef Hoffmann, aki az iparmû-
vészettõl az építészetig a tervezés teljes skáláján mozgott, a Wiener Werkstätte néven
1903-tól 1934-ig mûködõ bécsi iparmûvészeti mûhely egész esztétikai világát valójában
õ dolgozta ki. Õ tervezte a brüsszeli Stoclet-palotát, amely a Gesamtkunstwerk talán
legtökéletesebb példája, azé a törekvésé, hogy az épület minden részletét, berendezését,
képzõmûvészeti alkotásait, használati tárgyait ugyanaz a szellem hassa át. Így a ház
szerves részét alkotják az ebédlõjében lévõ Klimt-festmények is. Az egész ház szigorú
geometriai rendszerben épült, amelynek elsõdlegesen esztétikai okai vannak. Az
épülettömeget alkotó kubusokat az éleket végigkísérõ fémszalagok hangsúlyozzák,
ugyanezt az elemet használta késõbb Vágó József a budapesti Grünwald-villán. De
Hoffmann rengeteg motívumát – az általa elsõsorban ötvösmûvészeti tárgyakon
alkalmazott növényi ornamentikáját – átvatték többek között a magyar építészek is, a
Lajta mûtermében dolgozó Kozma Lajos volt a legfontosabb közvetítõ, az õ révén
kerültek Lajta munkáira a bécsi motívumok. Kozma alapította bécsi példára a Budapesti
Mûhelyt, egy iparmûvészeti szalont, amelynek általa tervezett portálja rekonstruált
formában látható a Vécsey utcában. De az 1910-es évektõl a Fiatalok köre – valószínûleg
anélkül, hogy ez bennük tudatosult volna –, átvette a Wiener Werkstätte egész dekorációs
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rendszerét, miközben ezt a magyar népi ornamentika stilizálása terén tett újabb lépésnek
tekintette. A Wiener Werkstätte hatásának legjelentõsebb és legértékesebb magyaror-
szági példája a Vágó József és László által tervezett lipótvárosi kaszinó elpusztult nyári
helyisége. Ez eredetileg két historizáló villa volt, amelyeket Vágóék 1912-ben építettek
át úgy, hogy a két villa közé tették a folyosószerû, üvegezett tetejû társalgót. Háborús
bombatalálat miatt teljesen átalakították a bányász szakszervezet székházává Szrogh
György tervei szerint, aki megtartotta ezt a folyosót és egy különös parabolikus dongával
fedte le, ami viszont a háború utáni építészet sajátos értéke. Vágó József Lechner Ödön
utolsó munkáinak segítõjeként tervezte a kõbányai Szent László Gimnáziumot, de Lech-
nernek már nem sok köze lehetett a végleges tervekhez, azokat Vágó az õ saját, a
Wiener Werkstättéhez közel álló esztétikai elvei szerint alakította. Ma a gimnázium
elõcsarnoka a Hoffmann-féle építészet kiemelkedõ színvonalú példája (ha már úgyis
kimennek Kõbányára a templom miatt, nézzenek be ide is).

Ottó Wagner másik jeles tanítványa Jan Kotera, cseh építész, akire tevékenysége
kezdetén még nagy hatással volt a cseh népi mítoszok és a cseh népi hagyomány
világa. Az 1910-es években épült lakóháza már egy szigorú geometrikus szerkesztés-
módot és a felület hangsúlyozását mutatja, de Kotera általában sokkal erõteljesebben
hangsúlyozta épületeinek szerkezetét, mint az a mesterére jellemzõ. Az 1909–10 körül
kialakult sajátos cseh kubista építészet ugyan elvetette Wagner esztétikai és racionalista
elveit, hozzá mégis közvetítõ szálat jelent Kotera geometrizáló stílusa. Janák, Goèar és
társaik Európában egyedülálló, erõteljesen plasztikus, kristályos formákból építkezõ
stílusa az expresszionizmus mellett egy másik kivezetõ utat mutat a századforduló
eszményeinek körébõl, ez az út azonban a funkcionalizmus térhódításával le is zárult.

A harmadik legjelentõsebb Wagner-tanítvány a magyar Medgyasszay István. Leg-
korábbi és egyik legjelentõsebb megépült munkája, a gödöllõi mûteremház-együttes
még kevéssé árulkodik Otto Wagner hatásáról. Hihetetlenül modern, összefogott a
korához képest (1904-ben kezdte tervezni), rendkívüli épület, amely egyszerre funk-
cionalista és õriz egy nagyon gazdag népi hagyományt. Már pontosan jelzi azt a kettõs
kötõdést, ami Medgyaszay munkásságának lényege, egyfelõl a nyugati építészet
szerkezetelvûségéhez, másfelõl az õsi magyar népszellemhez, mert õ maga felfedezte
a maga számára – a Malonyay-kötet készítése kapcsán tett székelyföldi és kalotaszegi
népi építészeti felmérõ útjain – a kettõt rokonító vonásokat. A rárósmulyadi templom a
szlovák határ mellett van a szlovák oldalon, 1910-ben épült. Tömegalakítása, az angyalok
elhelyezése a kupolán, ez nagyon közel áll a Wagner iskola építészeinek munkáihoz.
Ugyanakkor Medgyaszay, aki bravúros konstruktõr volt, az esztétikai elemeket a
szerkezet részének tekintette, a kupola vékony vasbeton héjszerkezetét elõre gyártva
szállította Budapestrõl, és a 8 cikkelybõl összeállított kupolát a Sidló Ferenc által mintázott
mûkõ angyalok terhelik le a kerületén. Ugyanakkor a toronyvégzõdés a kalotaszegi
faszerkezetû toronysisakok formáit követi, de teljes egészében vasbetonból készült.

Egy új területre lépek át, Hollandiába, ahol a századforduló építészetét Hendrik
Petrus Berlage alapozta meg, valójában a holland építészet több egymást követõ
stíluskorszaka is az õ munkásságára vezethetõ vissza. Berlage a historizmusból indult –
egyébként ebben rokon szinte valamennyi nagy újító mesterrel –, és még legnagyobb
hatású, legismertebb mûve, az amszterdami tõzsde is átmenet a mélyen a történeti
formákban gyökerezõ formaképzés és a gyökeresen új formanyelv teremtésének szán-
déka között. Pontosabban Berlage kereste az összhangot a klasszikus építészeti ideálok
és egy új építészeti stílus között, amelyet új anyagok, új technológiák, új szerkezetek
jellemeznek. A tõzsde nagy csarnoka gótikus térélményt idéz anélkül, hogy gótizáló
részletekkel találkoznánk. A Németalföldön egyébként is nagy hagyománnyal rendel-
kezõ téglaépítészeten belül Berlage mutatott példát a tégla újszerû alkalmazására. Õ
volt Európában Frank Lloyd Wright legkorábbi és legjelentõsebb kortárs közvetítõje is.

A hajózási társaság amszterdami palotája van der Meij, Kramer, van Gendt mellett
Michel de Klerk munkája, aki késõbb az amszterdami iskola névén ismert építészcsoport
vezéregyénisége lett. A hajózási palota teljesen újfajta esztétikai ideált hozott be az
európai építõmûvészetbe. A századfordulón általában nagy jelentõségû inspirációs forrás
a keleti kultúra, annak különféle változatai a japonizmuson, a mór-iszlám hatáson, az
úgynevezett Indian Style-on át az afrikai gyarmatok mûvészetének felfedezéséig. Ebben
az épületben nem a holland Antillák kultúrájának közvetlen formai utánzataival
találkozhatunk, hanem egy finom ihletettséggel, amely a holland hagyományban gyöke-
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rezõ épület minden részletét áthatja és egy sajátos formai ötvözetet hoz létre az európai
és a bennszülött mûvészetbõl. Ez az egzotikusnak is nevezhtõ részletképzés végigkíséri
az amszterdami iskola munkáit, miközban jellegzetes észak-európai protestáns
puritanizmussal párosul. Klerk egy több együttesbõl álló épületcsoportot tervezett 1912
és 1919 között szociális lakások céljára, a tömegképzés, az anyaghasználat, az együttes
kompozíciója már magában foglalja az iskola harmincas évekig épülõ mûveinek legfõbb
jellegzetességeit, esztétikai rendszerét. Ez a legjelentõsebb európai építészeti tendencia,
amely az elsõ világháborút követõen is megõrizte századfordulós szellemiségét, egész
gazdagságát, ugyanakkor építészeti eszközeit tekintve sokkal közelebb áll a mai
építészeti felfogáshoz. Ennek a továbbélõ századfordulós szellemiségnek, egyúttal az
észak-európai téglaépítészet hatásának legfontosabb magyarországi példája Borsos
József debreceni ravatalozója, a magyar elõzményekre jellemzõ módon a nagyszentmik-
lósi kincs bikafejes csanakját helyezte el az oromfalak tetején, mint szakrális kultuszhoz
tartozó szimbolikus tárgyat.

A nagy mesterek közül feltehetõen a legkevésbé ismert név az orosz Fjodor
Sechtyelé, valódi jelentõségüknél kevesebbre becsüli a nemzetközi építészettörténet
az oroszországi eseményeket. Kétségtelen, hogy kevésbé is hatottak Európára mint
viszont, de az is tény, hogy a látszólagos elszigeteltségben több új mûvészeti irányzat
elõbb kibontakozott Oroszországban, mint a fejlett ipari államokban. Ez a mûvészet
több területére is igaz. Sehtyel Rjabusinszkij-palotája 1902–1904 között épült. Az európai
szecessziónak minden ismérvét felvonultatja. Ami különösen érdekes emellett a hitetlenül
gazdag plaszticitás és formai változatosság mellett, hogy Sehtyel milyen finom összhangot
teremtett meg az orosz népi kultúra és a szecesszió között. Néhány évvel késõbbi
munkáival pedig már az orosz konstruktivizmus elõkészítõjévé lett.

Nem esett most szó sem Frank Lloyd Wrightról, sem Henry van de Veldérõl, sem
Mackintosh-ról, akik még többekkel együtt meghatározó személyiségei a huszadik
századi építészet új kezdeményezéseinek, itt csak jelezni tudom, hogy ugyanilyen
joggal jellemezhettem volna velük is az úttörõk építészetét. A jelentõs újítók között
nem feledkezhetünk meg Rudolf Steinerrõl sem, hiszen az elsõ Goetheanum épületében
és annak környezetében egészen újfajta, a történeti építészettõl idegen formákat hozott
létre, ez a fajta építészet kötõdik a szecessziós törekvésekhez, a késõbbi expesszio-
nizmushoz is, ugyanakkor benne egy egészen másfajta világszemlélet nyilvánul meg,
amelyrõl már más elõadásokon volt szó.

Most pedig áttérek az épületek másik csoportjára, amelyek a hagyomány fenntartását
tartják elsõdlegesnek. Ez tulajdonképpen annak a már említett romantikus felfogásnak
a folytatása, hogy a középkor (vagy más korok) építészete szolgált olyan formakinccsel,
olyan megoldásokkal, amelyek egy eszményi jövõ számára is keretül szolgálhatnak, ha
a korszerû követelményekhez igazítjuk õket. Az új középkor-eszmény, a külföldi
szóhasználatban elterjedt „romaneszk” hátterében érdekes történet áll. Henry Hobson
Richardson amerikai építész Európában töltött néhány évet, hogy tanulmányozza a
középkori építészetet, amit otthon nem tehetett, és visszamenve Amerikába Chicago
környékén alakította ki azt a rendkívül hatásos építészetet, amely erõs befolyással volt
az egész európai építészetre, elsõsorban Németországon keresztül, ahol sokat publikálták
az õ és más amerikai építészek mûveit. A romaneszk relevációként hatott Európában,
vagyis saját középkori hagyománya Amerikából érkezett vissza, hogy itt egy új
mozgalomnak lökést adjon. Bár nem Richardson mûve a torontói városháza, stílusa erre
a felfogásra, a századforduló elõtti évek Amerikájának középületeire nagyon jellemzõ.
A részletek jól mutatják, hogy miközben a középkorétól teljesen eltérõ léptékrõl és
teljesen más funkciókról van szó, a rusztikusan faragott kövek használata, a félköríves
nyílások következetes ismétlése, a kõsisakkal fedett saroktornyok mind a román kor
stílusát elevenítik fel. Ennek a stílusnak az európai nyomain induljunk tovább.

A német építészpáros, Curjel és Moser fõleg Karlsruhe környékén dolgozott, az
1900 körüli lakó- és üzletházukon nyilvánvaló a román építészet hatása, de a kõfelület
megmunkálásában és az ornamentikában a történeti stílust már félretették és egy nemzeti
jellegûnek tekintett, bár ugyanúgy historizáló – az ógermán kultúrából eredeztetett –
motívumkinccsel helyettesítették. Az aztán végképp különös, hogy ezt a nemzeti múltra
utaló és leginkább a viking fonatdíszítésekre hasonlító formanyelvet helytõl függetlenül
alkalmazták, például a baseli Szent János templomon. Az 1901 és 1906 között épült
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karlsruhei Luther templom az új protestáns templomépítészet egyik mintapéldája,
amelynek közvetlen elõképei az 1890-es években épült amerikai romaneszk temp-
lomok. A falazat durván faragott kövei, a templombelsõ gránit pillérei, a jól áttekinthetõ
centrális tér, az egyéb egyházi funkciókkal együttest képezõ templom, az egyetlen,
„erõs várat” jelképezõ, masszív és hatáskeltõ torony, az ornamentika szerepét átvevõ
anyagszerû felületképzés – a román stílus kompozíciós motívumai mellett – mindezek
visszaköszönnek a közép-európai protestáns templomépítészetben, és különösen
érdekes párhuzamba állítani a Városligeti fasori református templommal, amelynek
szintetizáló jellegét kivételesen erõsen határozza meg a Curjel és Moser közvetítésével
idekerült amerikai romaneszk hatás.

Lars Sonck, akinek a magyar kapcsolatairól keveset tudunk (fõleg Saarinennel
összehasonlítva), formailag nagyobb hatással volt a magyar építészekre, mint finn kollégái.
Elsõ nagyszabású egyházi munkája a turkui Mihály templom, külsõ tömegét tekintve
hagyományos gótikus épület, ám minden részlete, díszítõformája teljesen a saját korához
köti. Különösen a következõ, temperei János temploma köthetõ egyfelõl a Finnországba
is német közvetítéssel érkezõ romaneszk stílushoz, másfelõl annak magyar hatásához:
többek között a kecskeméti Mende Valér-féle fõgimnázium kompozícióját és középsõ
tornyát, Kósnak a Pogány Móric neve alatt tervezett kastélyát érdemes öszevetni Sonck
mûveivel. Mindenesetre nálunk ezek a motívumok mint a finn hagyományban gyöke-
rezõ nemzeti romantika jellegzetes elemei kerültek be a köztudatba, és a finnekkel való
rokonság ékes bizonyítékaképpen épültek bele a saját hagyományainkat követõ irány-
zatok eszköztárába.

Ez a rendkívüli erõs középkori utánérzést tükrözõ falusi templom Theodor Fischer
német építész munkája, amelynek a belseje a zebegényi temploméra emlékeztethet.
Érdekes, hogy a középkori szellemiség és a helyi falusi építészet elemeinek ötvözete
egy századfordulós épületben milyen közös jegyeket hordoz a földrajzi helytõl függet-
lenül, holott mind a középkor, mind a helyi hagyomány lényegbevágóan különbözik a
helyszíntõl függõen. De a törekvés, hogy az új épület olyan hatást keltsen, mintha
mindig ott lett volna, sõt, a törekvés, hogy egy, a múltra vonatkoztatott eszményi,
idillikus környezet elemének tûnjön fel, ez a századforduló Európájában közös jegyekkel
ruházta fel ezeket az alkotásokat. A Richardson féle romaneszk hatás azért volt különösen
erõs európaszerte, mert addigra már elterjedt az angol Arts & Crafts mozgalom szellemi-
sége, és annak eszményrendszeréhez, a kézmûves munka, a személyes alkotóerõ, a
purritán életmód és erkölcsiség, a természettel való kapcsolat dicsõítéséhez mintegy
használható stilisztikai formatárat kínált.

Az Arts & Crafts egyik legjelentõsebb közép-európai képviselõje Richard Riemer-
schmidt. Egyik villájának részletei ennek az elmúlt idillt idézõ hangulatnak a tökéletes
képei. Az építész tudatosan próbál eljutni arra a szintre, ahol nem a magas mûvészet
dominál, hanem ahol a tervezett elemek a környezetükbe úgy simulnak bele, mint egy
évszázadokon át a természettel spontán módon összenövõ épület. Angol meseköny-
vekbõl ismerünk ilyen illusztrációkat, ahol az idõtlenség mégis összefonódik egy jelleg-
zetes századfordulós életérzéssel. Riemerschmidt késõbbi, 1920 körüli munkáin is
igyekezett fenntartani ezt az eszményt, például egy olcsó munkáslakásokat tartalmazó
lakótelepen. Ennek kapcsán elmondható, hogy egész Európában meghatározó volt a
munkástelepek, kertvárosok építészetében ez az Arts & Crafts mozgalomban fogant
eszmény, hogy a városba került, gyökértelen munkásság számára az elhagyott otthon
praktikusan is idilli környezetét teremtsék meg, kis kerttel, alacsony beépítéssel, a
szomszédolás lehetõségeivel, saját közintézményekkel, piactérrel. A londoni Hampstead
lakónegyed Baillie Scott által tervezett lakóházait könnyen tekinthetnénk akár tisztelõje,
Kós Károly épületeinek is, annyi a részletekig menõ hasonlóság. Meglepõ ez az azonos
anyaghasználat, lépték, tetõforma, ablakelrendezés, tornáckialakítás, miközben egy
egészen más kultúrkör termékérõl van szó. Megdöbbentõ, hogy mennyire hasonlítanak
a részletek, holott mind a ketten forrásként az egymástól alapvetõen eltérõ saját népi
építészeti hagyományra hivatkoztak. De azonos vonásokat figyelhetünk meg az óbudai
gázgyári lakótelep, a Wekerle-telep, az Essenben létesült Krupp-gyári lakótelep, Riga
és Prága és Gyõr és más városok munkás- és tisztviselõtelepi épületein.

Ennek a historizáló vonulatnak egy sajátos áramlatára térek át: Akseli Gallén-Kallela
finn festõ építette magának 1895-ben ezt a karéliai parasztházak mintára szerkesztett
mûteremházat. Nem építész volt tehát, hanem egy romantikus hajlamú festõ, aki a saját
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maga számára kitalálta ezt a mély megfigyelésen alapuló pszeudo-népi építkezést, ami
nagy hatással volt más mûvészekre. A következõ Wikström szobrász saját mûteremháza,
és csak aztán következett az építész Lars Sonck és mások, akik a népi építészet alapos
tanulmányozásával, részletek másolásával próbálták annak logikáját követni, tehát nem
az általános eszmébõl kiindulva, hanem a konkrét emlékanyag tanulmányozása útján
jutva el a vágyott tiszta eszményhez. Saarinen és társai hvitträski mûterem- és lakóházai
részben ugyanehhez a vonulathoz tartoznak, részben – a monumentalitásra való törekvés
és a polgári igények kielégítése miatt – a helyi középkori kõépítészeti hagyományokat
vették alapul.

Sajátos módon ennek az új, úgynevezett vernakuláris vagy ma gyakran a regionális
fogalommal kifejezett építészeti áramlatnak a termékei sok közös vonással rendelkeznek,
holott a nemzeti identitás keresését éppen az elválasztó jegyek hangsúlyozása segítette.
A Kárpátok övezetében a hagyományos faépítészet ihlette a szlovák Jurkovicot, de
ugyanúgy a zakopanei stílus fõ képviselõjét, Witkiewiczet. Oroszországban már az
1870-es években megépültek az elsõ népi stílusú mûvészházak néhány faépítészeti
motívum kiemelésével és felnagyításával, e mozgalomban is egy festõ, Vasznyecov
játszott úttörõ szerepet. Ez az orosz vernakularizmus, a historizmus különféle helyi
irányzataival (a század elsõ éveiben az óhitû vallásos mozgalom feléledésével is) össze-
fonódva megteremtette az orosz nemzeti stílus több rétegének formanyelvét. Ebben is
Sehtyel játszott úttörõ szerepet, az 1902-es Glasgow-i nemzetközi kiállítás orosz pavilonja
a karéliai faépítészetbõl, a moszkvai Jaroszlavi pályaudvar az ortodox templomok és
bojárházak motívumaiból alkotott századfordulós remekmûveket.

A historizmushoz erõsebben kötõdõ új nemzeti stílusra jó példa Ion Mincu neo-
román (értsd neo-bizantin, azaz neoromániai) építészete, amelynek kialakítását az
uralkodó hatékonyan támogatta. Jurkovic is elegyítette épületein a népi és polgári
hagyományt, legérdekesebb mûvei közé tartoznak azonban az I. világháborús galíciai
tömegsírok fölé emelt emlékmûvek, amelyek népi faragások, útszéli feszületek fölnagyí-
tásaként a halottakon túl a hagyománynak, a népi áhitatnak állítanak monumentális
emléket. Elementáris jelek, amelyek üzenete túlterjed egy konkrét kultúra területén.

A középkorhoz és a középkori hagyományokhoz való visszatérés az angolszász
területen különösen erõs volt, a revivalista mozgalmak egy-egy régi, helyi kultúra újjá-
élesztését célozták. Ilyen volt a kelta „revival” Írországban, hasonló irányzat bontakozott
ki Skóciában, és többfelé a kontinensen is. A századfordulón templomokon, sírépít-
ményeken, de magánvillákon is megjelentek a korakeresztény ír építményrészek máso-
latai, mint a kerektornyok, indafonatos faragványok. A stockholmi természettudományi
múzeum épülete egy norvég fatemplom kompozíciós elemeibõl és részletformáival
készült. A népi építészet és az õsi kultúra felelevenítése a velük kapcsolatos mitológiai
képzeteket, legendákat és a bennük élõ formai motívumokat is beemelte a század-
fordulós építészet eszköztárába. Vagyis a konkrét történeti elõképek gyakran keveredtek
csak elképzelt, illuzórikus elemekkel, hogy teljesebbé és dicsõségesebbé tegyék a
nemzeti kultúrát reprezentáló új épületeket. Ennek a mitologikus megközelítésnek a
legextrémebb példái közé tartozik a lipcsei Népek csatája emlékmû, Bruno Schmitz
munkája. Jóformán az egész századfordulót átölelve, hosszú évek alatt épült fel. Irdatlan
méretû kõhegy, az õsi germán kultúra megtestesítõje, holott az építés ürügyéül szolgáló
csata, Napóleon legyõzése, csak száz évvel korábbi. Az emlékmû megfogalmazásában
még egyiptomi formákra utaló jegyek is láthatók, s a fantasztikus kõharang belsejében
óriási kõvitézek állnak, a hátuk mögül néznek a középen állóra a többméteres kõarcok,
mintha valóban egy idõtlenül régi kultúra szentélyében volnánk. Több hasonlóan
lenyûgözõ Bismarck-emlékmû is épült Németország-szerte az elsõ világháború elõtti
években. Jugendstil homlokzatokat díszítõ germán istenasszonyok alatt megjelenik az
õsi rovásírásos név, de mellettük különös mesebeli, erdei lények is, sárkányok, hosszú-
szakállas törpék. (A Honvéd utcai Bedõ-házon látható két rokonuk.)

A magyar építészetbõl mondok példákat erre a mitologikus megközelítésre. Schulek
Frigyes elsõ terve a Halászbástyára egy hatalmas középsõ kupolát is tartalmazott, amely
alatt, millenniumi emlékmû gyanánt, a 7 vezér szobra állt volna. Ez a román építészetben
ismeretlen ívû, bár román részletformákból összerakott kupola leginkább a honfoglalók
sisakjának formájára emlékeztet.

A nemzeti mitológába illeszkedik Medgyaszay István Nemzeti Pantheonja is,
amelyet a Citadella helyére tervezett és amely jóformán egész életét végigkísérte új és
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új formában törve elõ, de egyedül a lembergi-margitszigeti hadikiállítás fõépületében
tudta ideiglenes modellként elkészíteni. A mitológia és a nemzeti szimbólumrendszer
keveredik benne, középsõ tömbjét kupolaként borította volna a Szent Korona közel
negyven méter átmérõjû felnagyítása a magyar királyok és hõsök sírjai, illetve a kupola-
térben elhelyezett Feszty-körkép felett. Egész tömegelrendezése az indiai toronytemp-
lomokat idézi, egy – Medgyaszay meggyõzõdése szerint – a magyar építészet történeté-
nek mélyén szunnyadó kapcsolatot a felszínre emelve. Kós Károly építészhallgatóként
rajzolta meg Attila síremlékét egy parabolikus kupolát ötvözve a román félkörívvel,
Schulek hatása tanítványaira nem tagadható. A hun-magyar kontinuitás építészeti
megjelenítése a Fiatalok munkásságától nem idegen, bár legjelentõsebb, sajnos elpusztult
emléke ennek a gondolatnak az 1911-es torinói nemzetközi kiállítás magyar pavilonja,
Tõry és Pogány terve. Ez a kiállítási csarnok Attila palotáját volt hivatott megjeleníteni,
42 méter magas egyetlen szabad légterû csarnok állt a közepén, lenyûgözõ méretei és
formái nagy hatást gyakoroltak Antonio Sant’Eliára, a futurista építészet elõfutárára. A
bejáratban álló három és fél méteres kerámiavitézekrõl, Csaba királyfi katonáiról eszünkbe
juthat a Népek csatája emlékmû, annak félelmet gerjesztõ miszticizmusa nélkül. Ugyanígy
tulajdonképpen szakrális helynek lehet tekinteni a Néprajzi Múzeumot, amelyre 1923-
ban írtak ki pályázatot (azóta sem épült fel), amelynek külsõleg is ki kellett fejeznie azt,
amit a magyar nép mûvészete a kultúra számára jelent. Toroczkai hatalmas tojáskupolát
tett a bejárat fölé, Lechner Jenõ pedig a felvidéki pártázatos reneszánsz felnagyított
pártatagozatai közé helyezte el a sisakkupolát. Õ aztán ezt a stílust az ugyanakkor
meghirdetett Chicagó Tribune székház pályázatán is alkalmazta, és díjazásban is részesült.
(Az egyetlen és elsõ magyar felhõkarcoló, amely már csak tornyától megfosztva látható
a Fiumei úton, ugyanebben a felvidéki pártázatos reneszánsz stílusban épült Komor és
Jakab terve szerint 1930-ban.)

A marosvásárhelyi kultúrpalota Toroczkai Wigand Ede tervezte üvegablakain szeret-
ném bemutatni, hogy hogyan ötvözõdik a magyar népélet ábrázolása ezzel a mitológikus
hagyománnyal. Az elsõ képegyszerûen paraszti életkép, de már egy bizonytalan rég-
múltba vetítve. A sátoros palota a tudományos alapossággal megismert népi építészeti
emlékanyagból történt visszakövetkeztetés egy hajdani monumentális építészet egyik
lehetséges ágára. Így jutunk el Attila palotájához, annak kapujához és végül a belsejébe,
valójában egy magyar parasztház búbos kemencés szobájába, ahol Réka királyné Csaba
bölcsõjét ringatja. Végül az utolsó kép Réka királyné kopjafája, ami  közvetlen kapcsolatot
talál a hun világ és a protestáns magyar kultúra jellegzetes motívuma között, ami egyrészt
valóban visszautal a magyar kereszténység korai szakaszának kultúrájára, másrészt a
kortárs magyar építészetnek éppen a nemzeti identitást kifejezõ kedvelt formai eszköze.

Ugyanilyen kulcsfontosságú Lajta Béla 1901-es terve Kossuth Lajos mauzóleumára,
amely a parabolakupola vagy boglyakupola rejtélyes szakrális szerepére utal. Lajta úgy
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gondolta, hogy a magyar építészeti hagyományban ez a forma a legalkalmasabb a
nemzet önérzetének központjában álló emlékmû kialakításához. Érdekes módon a
pályázatra több ilyen kupola forma érkezett (Komor és Jakab a magyar címer hármas
halmát alakították épületté). Ez a forma az idõszámításunk elõtti évszázadokra nyúlik
vissza, úgy is mint valódi boltozat, de többnyire álboltozat formájában, amilyen a kisázsiai
Atreus kincsesháza. A szerkezet lényege, hogy egyre kisebb átmérõjû kõköröket raktak
egymás fölé. Ez a forma ágakból rakott vázzal vagy csak agyagból tapasztva ismert a
sütõkemencéknél, gabonavermeknél, állattartó épületeknél, a mai napig építenek ilyet
az Alföld déli részén. Említettem már, hogy ez a leggazdaságosabb szerkezeti forma is,
Gaudí talán nem tévedett, amikor Amerikába ilyen parabolikus felhõkarcolót tervezett.
Itt igazán világos a századforduló úttörõ gondolatainak idõszerûsége, ha a legújabb
londoni és ázsiai felhõkarcolókra gondolunk.

Toroczkai Wigand Ede Gárdonyi Géza mauzóleumát is parabolakupola formájúra
tervezte, a magyar kultúrkörben ez a motívum elsõsorban temetkezési funkcióban
jelenik meg. Az egymás mellé sorolt parabolaívek viszont a huszas évek egyik igen
gyakran alkalmazott szerkezeteként terjedt el Európában, fõleg Hollandiában és
Finnországban, ipari épületektõl az expresszionista templomokig. Szomorú képpel
zárom az elõadást, egy I. világháborús katonai raktár látható a felhasználásra váró öntöttvas
sírkeresztek százaival. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az ember képes szembeszállni
a hatalmas szellemi áramlatokkal is, amelyeket könnyû félresiklatni. De az I. világháború
katasztrófája ellenére tovább élnek olyan századfordulós gondolatok és motívumok,
amelyek az európai építészet számára továbbra is nélkülözhetetlenek.

Lajta Béla: Kossuth-mauzóleum terve, 1901

Elsõ világháborús sírkeresztraktár, Galícia

Toroczkai Wigand Ede: Kultúrpalota, tükörterem ablakai: sátoros palota, Csaba bölcsõje, Réka asszony kopjafája, Marosvásárhely 1909-13

Kõszeghy Attila

A PERIFÉRIA ERÕI
Az organikus építészet és szomszédai

Egy megrázó erejû templom-makett internetes képe indított arra a gyûjtögetõ tevé-
kenységre, amely hivatott megvilágítani, miért nem ráznak meg hazai szerves építé-
szeink alkotásai ritka kivételektõl eltekintve, és vajon miféle kísérletek folynak a
nagyvilágban az emberi szellemnek és szellemességnek is helyet adó terek formá-
lására? Milyen szerepet játszik a hazai szerves építészet e kísérletek körében? Az
internetes kutakodásra épített összkép nyilván töredékes. (Az elõadást eredetileg
kísérõ internetes képanyag nem volt alkalmas közlésre, ezért azok helyettesítésére
a legutóbbi velencei építészeti biennálé katalógusának anyagából válogattunk ha-
sonló képeket. szerk.)

A megcsodált baha’i templom teste mint foszforeszkáló, húsos élõlény fonódik rá
az alászorult térre. Vágyunk arra, hogy kiderüljön, ez valódi épület. Sérülékenysége,
puha határolásai, a „normális” épületek kiábrándító praktikus részleteinek hiánya
természetszerûvé varázsolja, inverz-barlanggá, amely nem védõ-óvó hely, hanem
védelemre szoruló épületlény és a természetbe szõtt emberi létezés szellemi program-
jának õrzõje is. Utóbbi olyan értelemben, ahogyan az orfûi forrásház.

Baha’i templom (Chile) modellje




