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Én utazás közben érzem igazán otthon magam, otthon a 
saját bőrömben, mert az ismeretlenségben magamra va-
gyok utalva, átélhetem, hogy elszakadok minden megszo-
kott kötöttségtől és teljes nyitottsággal fogadhatom a vá-
ratlan élményeket. Ezek között az élmények között mindig 
akad olyan, amelynek lényege, hogy megosszam másokkal, 
amelyben épp azért részesültem, hogy közvetítsem mások 
felé. Ilyenekről szeretnék most beszámolni.

2006 októberében módom volt meglátogatni a velen-
cei építészeti biennálét, ahol, mint a 2000. évi magyar 
kiállítás nemzeti biztosa, akit Velencéhez és a biennáléhoz 
nagyon mély kapcsolat fűz, különös érzékenységgel néztem 
körül. Az Arsenalban, az egykori kötélverő műhely hosszú 
csarnokában volt a Cities (Architecture and Society) című, 
ezúttal, kivételesen, közvetlenül a főkurátor által rendezett 
egységes kiállítás. 

2006-ban lépte át a Földön a városlakók száma az ös-
sznépesség ötven százalékát, 100 évvel ezelőtt ez az arány 
még tíz százalék volt, s az ENSZ statisztikái szerint 2050-re 
eléri a 75 százalékot. Ez a városi népességrobbanás a városok 
szociális helyzetében, a város morfológiájában, a táj és a 
város kapcsolatában soha nem képzelt méretű változásokat 
idéz elő. A biennáléra ezért hívták meg főkurátornak a téma 
egyik vezető szakemberét, az angol Richard Burdettet, hogy 
ő mutassa be a látogatóknak a kihívás jelentkezési formáit, 
mértékét és a követhető lehetséges irányokat. 

2000-ban Massimiliano Fuksas volt a főkurátor, ő je-
lölte meg a biennálé témájaként a várost és az építészetben 
szükségessé vált etikai hozzáállást, és a magyar pavilon ki-
állítása volt szinte az egyetlen, amely – természetesen a 
Kárpát-medence városait érintő urbanisztikai problémák 
szintjén – felelősséggel igyekezett foglalkozni a kérdéssel. 
Most az egész biennálét meghatározó, elképesztő előkészí-
tő munkát felvonultató bemutató elsősorban arra volt 
képes, hogy érzékeltesse a probléma súlyát, az építészet 
egészén belül az urbanisztikai kérdések elsöprő arányát. 16 
világváros (Barcelona, Berlin, Bogotá, Caracas, Isztambul, 
Kairó, London, Los Angeles, Mexico City, Miláno, Mum-
bai, New York, Sao Paulo, Shanghai, Tokió, Torino) pél-
dáján mutatták be, hogy milyen a városfejlődés üteme az 

utolsó száz évben, milyen szociális feltételek közé kerülnek 
az új városlakó tömegek, milyenek az egyes városok közle-
kedési rendszerei, bűnözési mutatói, üzleti ellátottsága, 
lakásviszonyai stb. Mindezeket a kérdéseket az egyes váro-
sok szakértői csoportjai dolgozták fel látványos, jól értel-
mezhető ábrákban. Az analitikus problémafeldolgozás 
mellett az egyes városok mintaprojekteket is bemutattak, 
hogyan képzelik a gondok kezelését hosszú távon, milyen 
építészeti, városgazdálkodási vagy egyéb elképzelések szü-
lettek, amelyek városi léptékű problémakezelést jelenthet-
nek. A kiemelt példák jellemzően közös esetei, hogy 
nemzetközi rendezvényekhez kötődnek (Shanghai a 2010-
es Expo, London a 2012-es olimpia, Torino a 2006-os téli 
olimpia kapcsán létesített vagy létesítendő városszerkezeti 
átalakításokhoz és új negyedekhez fűz reményeket); a vá-
rosi tömegközlekedési rendszer javításával vélik megoldani 
a társadalmi feszültségek egy részét, hogy az emberek minél 
kevesebb időt kényszerüljenek közlekedési eszközön tölte-
ni (Tokiói új hálózat, Barcelona új, négyszintes városköz-
pontját a  gyorsvasútra építi rá, Isztambul új közlekedési és 
infrastrukturális szerkezetének megtervezését Zaha Hadid-
ra bízták, Los Angeles új városon belüli gyorsvasúti háló-
zatot épít ki, Bogotában a bicikliutak létesítésével és új 
buszrendszerrel kísérleteznek, Sao Paulóban új vasúti ten-
gelyt építenek a városközponton át); fokozni kívánják az 
egy főre eső városi zöldterületek nagyságát (Kairóban az Al 
Azhar park revitalizációjával, New Yorkban zölddel borított, 
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magasba emelt sétálóutak hálózatával és a brooklyni öböl-
re épített új parkokkal, Tokióban a városi parkok összekö-
tésével foglalkoznak). Sok egyedi, hatásában nagy területre 
terjedő létesítmény tervét is bemutatták (Milánó új vásár-
városa, 21. századi európai információs központja), illetve 
létesítmények egész városra kiterjedő hálózatait (Tokió 
földalatti víztározói, Bogotá könyvtárai, Sao Paulo száz új 
iskolája, London száz közterének revitalizációja a főpolgár-
mester kezdeményezésére), valamint a hiányzó infrastruk-
túra pótlására szolgáló intézkedéseket (Mumbai közösségi 
fürdői és vécéi, Shanghai alacsonybérű minimállakásai, 
London és Isztambul új városközpontja). 

Az installációival és adataival, lenyűgöző légifelvétele-
ivel, interaktív statisztikai információs rendszerével egyará-
nt megrendítő kiállítás befejezésül igyekezett összefoglalni 
a lehetséges megközelítési módokat, amelyekkel kezelhe-
tővé válnak a kérdések: hogyan formáljuk a városainkat a 
klimaváltozás korában, a munka- és életlehetőségek miatt 
a városokba özönlő milliók által folyton, egyre nagyobb 
arányban újratermelődő szociális válság közepette. Az ál-
talános, felszabadító erejű válasz azonban nyilván nem 
fogalmazható meg, a valóban megrendült látogató kényte-
len volt beérni azzal a következtetéssel, hogy minden egyes 
városban meg kell keresni és ki kell alakítani a válságkeze-
lés sajátos módját. A méretekből nem következik semmi-
lyen közös terápia lehetősége.

A katalógusban jeles építészek is kifejtették gondola-
taikat (David Chipperfield, Norman Foster, Massimiliano 
Fuksas, Zaha Hadid, Jacques Herzog, Anish Kapoor, Rem 
Kolhaas, Leon Krier, Richard Rogers, Denise Scott Brown, 
Richard Sennet). Ezekből – a mostani helyszűke miatt – 
később idézek majd. 

A külföldi pavilonok nemzeti kiállításainak sorából 
három, engem megrendítő motívumot szeretnék felidéz-
ni, mindhárom a globalizációt kísérő urbanisztikai robba-

násra adott sajátos, helyi, személyes válasz. A legszemélye-
sebb Robert és Shana ParkHarrison német fotóművészek 
fotógrafikai sorozata, amelynek egyes képein ugyanaz a 
személy jelenik meg, fáradhatatlanul, végzetébe beletörőd-
ve végezve munkáját, az elembertelenedett világ csak rá 
maradt fenntartását, saját erőfeszítése által.

A második példa a japán pavilon kiállítása, amely Te-
runoba Fujimori munkáit mutatta be fényképeken vala-
mint megduplázott installációval: maga a kiállítóterem is 
sajátos térré változott azáltal, hogy csak kis nyíláson át, 
meghajolva lehetett belépni, cipő nélkül. A teremben az 
építész hatalmas, lefelé fordított kosár terében mutatta be 
a diáit, ez a fonott héj jellemző és lenyűgöző példája volt 
hagyományos eszközökkel létrehozott újszerű alkotásainak. 
Munkái a legkevésbé sem válaszok a túlnépesedés problé-
máival a legrégebben küzdő Japán számára, de utalnak az 
építészet számára ösztönző lehetőségre: a hagyományban 
rejlő univerzalitásra.

A tokiói professzor 1946-ban született, elsősorban épí-
tészettörténettel foglalkozik, mint a Meiji-kor nyugati  
építészetének kutatója. 1974-től tagja az „építészeti detektí-
vek” csapatának, amely felkutatta az ismeretlen, nyugati 
stílusú épületeket Japánban. 1991-től gyakorló tervező, 
egyedi, különleges alkotásaival egyre nagyobb közérdek-
lődést és lelkesedést váltott ki a fiatalok és laikusok körében, 
valamint egyre nagyobb ellenszenvet hivatalos építészkö-
rökben. Bemutatott alkotásai: Forum 1990, Jinchokan 
Moriya történeti múzeum 1991, Akino Fuku művészeti 
múzeum 1997, teaszoba berendezés 1999, Kumamoto 
College, diákétterem 2000, Tsubaki kastély 2000, Lamu-
na, fürdőház 2005, Nemunoki múzeum 2005)

A harmadik mű a kínai installáció, a Cserép-kert, 
Wang Shu építész és Xu Jiang képzőművész munkája. A 
kínai városok hagyományos negyedei elképzelhetetlen se-
bességgel válnak a nagyléptékű városfejlesztés áldozataivá. 
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A két művész öt éve folyó közös tevékenysége arra irányul, 
hogy a lerombolt házak megmenthető, felhasználható 
anyagait, illetve a hagyományos technológiákat átvigye az 
új épületekbe, a múltat tárgyi és szellemi mivoltában át-
mentve a jövőbe. Bontott téglából, bambuszszerkezetekből 
és a régi kis házakat fedő egyszerű, fekete agyagcserepekből 
meghatározó mennységet tudtak beépíteni a korszerű 
szerkezetekkel épülő új lakóházakba, egyetemi épületekbe. 
A kiállításon bambuszrudakkal alátámasztott hatalmas 
ferde tetősíkot állítottak fel, amelyet (a helyszínen drabon-
ként is árusított), kb egyharmad csonkakúp-palástnak 
megfelelő formájú, nagyon vékony cserepekkel fedtek le 
a hagyományos kínai tetőfedési rendszerben, s egy bam-
buszhídon lehetett a hatalmas, ferde vízfelületként is fel-
fogható tető fölé sétálni. A kínai hagyomány pusztulásának 
torokszorítóan fájdalmas emlékműve megmutatta ennek 
a végzetes kulturális átalakulásnak a mértékét.

Jó néhány évvel ezelőtt jártam Prágában, és a Hradzsin-
ban végigjártam azokat a Jože Plečnik által a huszas évek-
ben Masaryk államelnök megbízásából végzett – és turis-
ta által végigjárható –  átalakításokat, amelyeket ő a várba, 
a palota kertjeibe tervezett. Ott lettem figyelmes arra, hogy 
ezek a hol kisebb, hol nagyobb elemek, amelyek a keze 
nyomát viselik, nem formálják át gyökeresen az építészeti 
együttes semelyik részét, de egyiktől a másikhoz tovább-
menve egy, az egészet behálózó rendszer elemeiként fog-
hatók fel. Úgy éreztem, hogy Plečnik valamilyen általam 
nem megfejthető jelekből álló, összefüggő együttest alko-
tott, amelyet az tesz egyáltalán felismerhetővé, ha valaki 
figyelmesen halad az egyiktől a másikig, miközben a kö-
vetkező elemre, mint egy detektívjátékban, csak a közvet-
lenül megelőző utal. Amikor tavaly Ljubljanában jártam, 
a szlovén Plečnik igazi hazájában, 1920-tól tevékenysége 
fő helyszínén, megerősödött bennem a gyanú. Nagyszerű 
és nagyszabású alkotásai mellett (amelyek őt valóban a 

huszadik század egyik legjelentősebb építészévé teszik, és 
amelyekről most nem szándékom bővebben írni) szám-
talan apró elemet helyezett el, alakított át a városban, 
helyreállított római kori romokat, kis parkokat alakított 
ki és parkbéli létesítményeket tervezett, emlékműveket 
emelt, rendezte a városon áthaladó Ljubljanica (Európában 
a Szajna után a második legtöbb áldozati tárgyat rejtő, azaz 
egykor szentként tisztelt folyó) partjait, új hidak sorát 
építette, épületekhez portálokat toldott, itt-ott pihenő 
padokat helyezett el évtizedeken át tartó városrendezői 
tevékenysége során. Úgy viselkedett a városban, mint lak-
berendező, aki szükségesnek látja, hogy a teljesség kedvé-
ért még valamit hozzátegyen a meglévő berendezéshez, 
ami azonban az egész lakás hangulatát is megváltoztatja, 
de jóval kevésbé észrevehető, mint amennyire a benne 
folyó életet befolyásolja.

Többször tettem fel a kérdést levélben Marko Pogačnik-
nak, vajon értelmezhető-e geomantiai szempontból ez a 
Plečnik-féle városberendezés, míg végre idén januárban 
egy napot tölthettünk közösen Ljubljanában, hogy szemé-
lyesen elmondja erről a véleményét. Plečnik ugyanis nem 
hagyott hátra semmi arra utaló jelet, hogy tevékenységének 
ilyen mozgatórugója lett volna, a róla szóló irodalom sem 
tér ki erre (kivéve éppen Pogačnik egy közel két évtizede 
megjelent könyvét Ljubljana geomantiai rendszeréről).

A szlovén földgyógyász végigkísért a városban találha-
tó Plecnik-épületeken, elmondva, hogy azok elhelyezésével 
hogyan kötődött az építész a város épített szerkezeti és 
energiarendszeréhez. A szigorúan vallásos, rendszeresen az 
egyháznak dolgozó, köztiszteletben álló professzor soha 
nem hozakodott elő geomantiai érzékenységével, Pogač-
nik egyetlen erre vonatkozó konkrét bizonyítékot ismer; a 
Plečniknek folyamatosan dolgozó faszobrász lányától hal-
lotta, hogy mikor az építész egy új rajzot hozott az apjának, 
az bevezette őt a faraktárba, és Plecnik végighúzva a kezét 
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a száraz tönkök felett, kiválasztotta azt a darabot, amely 
biztosan nem repedt meg különleges formákat követelő 
rajzainak realizálása során. Ez az érzékenység azonban a 
megvalósult művekben is tettenérhető, sétánk során Po-
gačnik többször olvasta le saját módszereivel, s látta ismé-
telten igazoltnak az egyes alkotások energetikai  funkcióját. 
Plečnik különös érzékenységgel foglalkozott a várost átsze-
lő folyóval, amely felett több hidat javasolt és tervezett, 
közülük nem mind épült meg, de megépült a város köze-
pén az a nagyon különös hármas híd, amelynek két oldala 
a gyalogos-, középső, szélesebb pályája a járműforgalmat 
szolgálja. Ennek a hármasságnak különös előképét Pogač-
nik a ljubljanai székesegyház egyik mellékoltárának ba-
rokk angyalfiguráján találta meg, aki imádkozó kezének 
ujjait – egészen szokatlan módon – úgy tartja, hogy abban 
a híd modellje ismerhető fel, vagyis valami olyan elem, 
ami a városban letelepedett Francesco Robba számára épp-
úgy geobiológiai alapképlet volt, mint később Plečnik szá-
mára. Robba faragta a székesegyházzal és a hármas híddal 
a városközpont térképén energetikai központot képező 
egyenlőoldalú háromszöget bezáró barokk kutat, a három 
folyó kútját, amelyet máig a város jelképének tekintenek. 

Egy másik híd két végénél elhelyezett emlékművei a 
két parton a felfelé és lefelé áramló energiák aktivizálását 
és egyensúlyának kialakítását szolgálják. Nem gondolom, 
hogy több példa meggyőzőbb volna, hiszen állításaim leg-
feljebb a helyszínen, arra érzékeny személyek által ellenőriz-
hetők. Azt a következtetést azonban bátran le merem von-
ni, hogy Plečnik az építészet újkori történetében egészen 
egyedülálló módon képes volt városi – sőt, ha a korra, a 
pánszláv mozgalom európai szerepére, az építész Hra-
dzsin-beli tevékenységére gondolok, akkor nemzetközi – 
léptékben a jövőt befolyásoló módon alkotni. Hagyomá-
nyos értelemben vett építészként is zseniális formaalkotó, 
emellett azonban rejtett hálózataival a város egészséges 

fejlődésének (és ez részben Prágára is vonatkozik) feltéte-
leit meghatározó mester is, akinek élő üzeneteit megfejte-
ni alighanem hosszú évtizedekbe fog telni. 

Templomainak egyszerre hagyományokat őrző, ugyan-
akkor a hagyományos térszerkezeteket felrúgó terei, állan-
dó változást érzékeltető, az egyszeri (lenyűgöző) látvány 
alapján értelmezhetetlen utalásokat, szimbólumokat tartal-
mazó részletformái mindenesetre meggyőztek arról, hogy 
Plecnik örökségét nemcsak értékelni, hanem valóban, 
megfejteni is feladatunk.

Néhány nappal szlovéniai látogatásom után vettem 
részt az IFMA (International Forum Man and Architec-
ture – az 1990-ben Amszterdamban, a Kós Károly Egyesü-
lés képviselőinek részvételével az organikus építészet euró-
pai képviselőinek összefogására alakult szervezet) dornachi 
találkozóján. A beszélgetésekre, amelynek vendéglátója a 
Goetheanum szabad szellemi főiskola építészeti szekciója 
(vezetője Luigi Fiumara) volt, a Goetheanum Rudolf Ste-
iner tervezte épületében került sor. A résztvevők az IFMA 
egyes országokat képviselő levelezői-tudósítói voltak, az 
évente szervezett találkozókon korábban nem vettem részt, 
most azonban a téma fontossága rábírt az utazásra. 

Száz éve, 1907-ben, a teozófusok müncheni kongresszu-
sán beszélt Steiner arról a művészi impulzusról, amelynek 
át kell hatnia a következő száz év kultúrfejlődését, a kérdés 
ennek az impulzusnak az eredményességét firtatta, mi a 
helyzet ma az organikus építészettel, különösen pedig az 
antropozófiai orientációjú építészettel. A bevezető előadást 
Pieter van der Ree tartotta, az organikus építészetet bemu-
tató nemzetközi vándorkiállítás rendezője, és Organische 
Architektur címen megjelent tanulmánykötetének-kataló-
gusának szerzője, aki a legutóbbi évek építészeti tendenciái-
nak bemutatásával tette fel a kérdést, hol, hogyan húzha-
tók meg egyáltalán az organikus építészet mai határai. 
Előadásának legkényesebb részei a korábban magukat egy-
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értelműen organikusnak valló, elveiket szóban ma is fenn-
tartó, ám újabb munkáikkal korábbi elveiknek nyilvánva-
lóan ellentmondó építészek munkái, valamint a magukat 
az organikus felfogástól távol tartó, ám számítógépes prog-
ramok segítségével előállított, új típusú biomorf építésze-
tüket elterjesztő, azzal a nemzetközi építészetre is jelentős 
hatást gyakorló alkotók tevékenységének megítélése vol-
tak. A magam részéről provokációnak minősítve az előadó 
naivnak beállított kérdését, ragaszkodtam az organikus épí-
tészet megítélésében a konzervatív felfogáshoz, amely sze-
rint csak a valóban holisztikus felfogást tükröző, ebben az 
értelemben gyógyító szándékú és hatású építészet sorolha-
tó ebbe a körbe, amelynek a konkrét kritériumai azonban, 
formáival egyetemben korról-korra változhatnak, sőt, a 
meghatározásból eredően változniuk is kell.

A találkozón résztvevő német, svájci, francia, olasz, 
belga, svéd, finn, holland építészek beszámoltak saját ta-
pasztalataikról, elképzeléseikről, országuk sajátosságairól, 
bemutatták az elmúlt években elkészült saját műveiket, il-
letve a környezetükben elkészült, bemutatásra érdemes 
épületeket. Nekem ritkább jelentkezésem miatt valamivel 
hosszabb teret engedtek a többieknél, így részletesen ismer-
tethettem elképzeléseimet, átadhattam Makovecz Imre 
üzenetét, és vetíthettem közel száz képet az elmúlt évek – 
nagyrészt az Országépítőben bemutatott – épületeiből. Ma-
kovecz Imre üzenete úgy szólt, hogy Steiner örökségének 
leglényegesebb tartalma a közép megerősítésének feladata. 
Ezt ma politikai értelemben Európában a kétféle polaritás 
szorítása nem engedi érvényesülni, holott az építészet mai 
missziója is ez, a közép szolgálata. Ha ezt a célját feladja, 
elvérzik az organikus építészet is, amelynek fenntartásá-
ban a közép-európai impulzus ma a legjelentősebb erőt 
képviseli. Állításának igazságát keserűen tapasztalhattam 
az általában elkeseredett, ezen túl is lemondó beszámolók-
ból, amelyek közül legérzékenyebben érintettek az Eric 

Asmussen egykori järnai irodájában dolgozó Christoffer 
Amundin szavai, aki a néhány éve, Asmussen és Arne Kling-
borg közelmúltbeli halálát megelőzően még Európában 
egyedülálló módon virágzó kulturális, oktatási, kórházi 
együttes iránti érdeklődés általános csökkenéséról beszélt.

Elemzésemben úgy fogalmaztam az organikus építé-
szettel kapcsolatban, hogy feladata a korszellemnek meg-
felelő módon közvetíteni makro- és mikrokozmosz között 
(ami kizárja a formai megközelítés alapján történő besoro-
lást). Felhívtam a figyelmet Plecnik példájára is, hogy nem 
elegendő egyetlen épületben gondolkodni, a mai helyzet 
megköveteli a tágabb (energetikai) összefüggésbe való be-
illesztés gyógyító hatású figyelembevételét.

Beszélgetéseink eredményeként fogalmazódott meg 
több, jövőre vonatkozó terv is. Az IFMA hírlevelének szer-
kesztői beszámoltak a negyedéves lap anyagi bázisának 
végzetes gyengüléséről. Javasoltam, hogy egy-egy számot 
egy-egy ország képviselői állítsanak össze, s maguk finan-
szírozzanak, most várom a választ, lehet-e ebben a szellem-
ben első a magyar szám. Javasoltam, hogy Magyarorszá-
gon rendezzük meg az IFMA 2008. évi konferenciáját, 
amely lehetőséget nyújtana arra, hogy nyugat-európai épí-
tészek végiglátogassanak néhány jelentős itteni helyszínt 
(ahogy az 1987-es magyarországi vándorkonferencia az 
IFMA megalakításának egyik, ha nem a legfontosabb előz-
ménye volt), és arra is, hogy a jelenlegi egyedüli kelet-euró-
pai képviselet kibővüljön a szomszédos országokéival. Elő-
zetesen tisztáztuk annak lehetőségét is, hogy egy 2007-es 
találkozóra olyan előadók jöjjenek Magyarországra, akik 
az antropozófus építészet elveinek alapos ismeretében az e 
tárgykörben meglehetősen járatlan építészek számára tud-
nának lényeges információkkal szolgálni.

Módom volt a dornachi együttest ismét bejárni, a 
Goetheanum fantasztikus betonkonstrukcióját jobban 
szemügyre venni, és bejutottam az első, fából épült Goe-
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theanum műhelyeként használt, ma irodákat, színházat, 
oktatótermeket, műhelyeket tartalmazó Schreinereijébe. 
Itt ért az utazás legmegrendítőbb élménye, amikor egy fo-
lyosón a falnak támasztott hatalmas ajtó- és ablakkeretek-
ről megkérdeztem, hogy micsodák, és szembesültem azzal, 
hogy az első, 1923-ban leégett Goethanum megmentett 
darabjai. Itt volt a legmélyebb, és szó szerint kézzelfogható 
benyomásom arról, milyen elevenséggel van jelen Dornach-
ban a száz évvel ezelőtti steineri impulzus és az azt jórészt 
elfedő, félreértelmező mindennapi gyakorlat, amelynek ré-
sze az általánosnak mondható nyugati fásultság is, amely 
saját anyagi jólétének bűvöletében szükséges rosszként tu-
domásul veszi a világban zajló pusztító folyamatokat és azt, 
hogy tehetetlen velük szemben. Ezért nem érzékeli kötele-
zettségeit a kelet iránt sem, de saját maga iránt sem.

Beszéltünk arról, hogyan jelenik meg az organikus 
építészet az építészképzésben. Én a Vándoriskola mellett 
a műegyetemi fakultatív tárgyról számolhattam be. Né-
metországban több korábbi egyetem ilyen programjaiból 
csak Karl-Dieter Bodack coburgi kurzusa maradt meg. A 
Goetheanum építészeti szekciója és a kijevi egyetem kö-
zött alakult ki együttműködés, ennek keretében Fiumara 
mellett több építész is rendszeresen oktat Ukrajnában. Az 
organikus építészet iránti oroszországi érdeklődésről a 
2003-as amszterdami IFMA konferencián is szó esett.
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