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jelentőségének megítéléséhez
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A modernek geometrizálásáról
A látvány geometrizálása kísérlet olyan
vizuális közeg létrehozására, amely nem
tapad a pillanatnyi benyomásra. Összefüggéseket, szabályosságokat – reflexiók
kal társítva – emel figyelmünk előterébe,
elménkben szellemi konstrukcióként
jelenik meg. Újabb észleletek értelmezésére alkalmas, sajátos tudás formálódik. Zenei, mozgásos és nyelvi észleleteink szellemi feldolgozása analóg módon,
szabályossági programokkal, adhat
alapot majdani értelmezésekhez. A
szellemi konstrukciók építése − a geo
metrizálás nyomán, de pl. a mozgás-ész
leletek expresszívként megjelölt, dinamikai szabályosságokba rendezésével
is − az észlelt alak körüli, benne is működő, köznapi érzékelésen túli transzcendens zóna felé irányítja érzékeinket.
A múlt századelőn indult kultúramegújító, „a modern” és „a racionális” etikettjével jelölt művészeti irányzatok geo
metrizáltak, a szabályosságok szokatlan
zónáit szabadították fel.
Vajon a konvencionális láthatóság ki
kapcsolásával, absztrakt alakzatok formálásával nyílhat-e szélesebb kapu a
transzcendens nem-láthatókra? Egyetlen pontra redukált „alakzat” is utalhat
észleletre, de e tagolatlan képletnek
nincs belső összefüggésvilága, nem
vonatkoztatható bonyolult, térben-időben kiterjedt jelenségekre, folyamatokra. Új észleletek értelmezésére nem kínál
analóg tapasztalatokból kivont szellemi
építményt.
Balra: a torinói világkiállítás magyar pavilonja, 1911 Terv: Lajta László – Maróti Géza
jobbra: a Salgótarjáni úti zsidó temető szertartási épülete 1910 Terv: Lajta László
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A korai Art Deco, a vele párhuzamosan
formálódó kubista modern építészet és
az ipari formatervezés kreatív forrásait
keresve egy-egy kezdeményező alkotó
elméhez jutunk. A kezdeményezők
felkutatása szinte kriminalisztikai munka.
Nem is a tettek, inkább a belső képességeket kibontakoztató kontextus az,
amely – mint jövőformáló erő – figyelmet érdemel. A teremtő újítás „bűnébe”
esés egyéni és társadalmi előfeltételei
olyan egyszeri és kivételes helyzetek,
amelyek kialakulásához nélkülözhetetlen a közös szellemiség (tév)hitével
végzett alkotómunka, de a háttértámo
gatás is. (Például Ferenc József császár
és környezete aligha látott volna fantáziát a Wiener Werkstätte, Peter Behrens,
Otto Wagner és Joseph Hoffmann irodáinak munkáiban Max Fabini császári
tanácsadó építész közreműködése
nélkül.)
Az Art Decót és a modern építészeti
törekvéseket értelmezve Magyarországon kevés szó esik arról, milyen fontosságot tulajdonított számos kezdeményező alkotó a korszak tudományos
pozitivizmusától eltávolító spiritualitásnak, sőt miszticizmusnak. Európában a
századelőn a teozófiai társaságok kínáltak a buddhizmus és más keleti vallások
tanításaival rokon gondolatokat. A holland De Stijl bemutatása során Paul
Overy feljegyzi, hogy valamiféle mély
szellemiség felé haladás reményében
Mondrian, Kandinszkij, Szkrjabin, Sztravinszkij gondolkodásmódját is alakította a teozófiai szemlélet (Paul Overy: De
Stijl, Bp., Corvina, 1986, 13.).
A jazz modern, a zig-zag modern s a
ma Art Deco néven ismert irányzat alkotói eltértek a kubista, racionalista
irányzatok elemi makettalakzatok felé
haladó geometrizáló eljárásaitól. A nem
mechanikusan végigvitt felszínszabáFentről: Bruce Goff: Tulsa, metodista templom, terv: 1924 • Max Berg: Wroclaw, Centenáriumi csarnok, 1913 • Lajta Béla: Budapest,
Bródy József síremléke, 1910 • Lajta Béla: Bu
dapest, Greiner Emánuel síremléke, 1908 •
szemben: Peter Behrens: Frankfurt, a Hoechst
AG. irodaépülete, terv: 1919.
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lyosítással megnyilvánulási lehetőséget
adtak az esetlegesnek. Megengedték,
hogy a belső téralakítás, szerkezetképzés
elcsússzon a felszíntől, a külső„bőrtől”. A
határoló zónák „napkitöréses” kitüremkedéseit pedig a történeti stílusokkal
folytonosságot képezve hangsúlyozták.
Absztrakt alakzataik tágasabb kaput
kerestek a nem-láthatók felé, mint a
kubizálók, akik a formaredukciók során
kevés felszíni fogódzót hagytak a szemlélőnek a részletről részletre közlekedéshez. Ráadásul azt hangsúlyozták, hogy
a külsőnek vakon rá kell tapadnia a szer
kezetre, mi több, eggyé kell válnia azzal.
Olyan összefüggés-redukciót végeztek, hogy aligha hatottak újabb, észlelést
intencionáló erővel. Amint azonban a
kubisztikusság olyan formakombinációkban érvényesült, ahol a részek közötti viszonyok szellemi aktivitást ébresztet
tek, már néhány konzolos fedélnek álcázott ornamens-funkciójú hozzátétel
olyan reflexiókat ébresztett, amely építőkultúra-alakító folytonossággal stabilizálódhatott szellemi életünkben. Az Art
Deco és a kubizáló modern, e két geo
metrizáló technika másként áramoltatja a nem-láthatókat, s jelentős a különbség az emlékezeti képek elcsendesítésé
re való alkalmasságuk tekintetében is.
A transzcendens felé nyitás erőfeszítései az érzékelés és értelmezhető sejtések határzónáit feszegetik. E törekvések jelentőségét az adja, ha felismerjük
a sejtéseket ébresztő fizikai jelenségeket,
például a vándormadarak, méhek tájékozódását segítő mágneses jelenségek
megértésén át. Ilyen megközelítéssel
mondható, hogy „az igazi művésznek
(…) semmi köze a metafizikához. A me
tafizika (…) csak meg nem értett vagy fel
nem ismert fizika” − fogalmaz Werner
Ilberg (1938) (Die beiden Seiten des Ex
pressionismus. Das Wort, 1938/6. 94-98.).

A transzcendens vonzásáról
A köznapi érzékelésen túli, bennünket
átjáró-körülölelő hullámtenger milliárdnyi kis tükörként – hasonlóan Leibniz
monászaihoz – szivacsszerű, szinte átlát
szó térképet vibráltat, amelyhez bioára-
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Walter Gropius: modellüzem, 1914 • lent: Sajó István: Debrecen, zsidó bérház, 1928,

maink mágneses mezői referenciahullámokat generálnak, elménkben tudatos és tudattalan összképeket formálnak.
E képekben nem főszereplő a gravitáció,
nincs kitüntett irány és nincs időbeli
egymásutániság. A köznapi alakokat
nem, vagy alig láthatjuk. Nem azért,
mert nincsenek jelen, hanem azért, mert
a fényvisszaverődések káprázatokká
fokozódnak, és az alakok körüli fényzónák áttetszővé teszik az alak egészét.
Úgy sejtjük, hogy a túloldali rezgésképek
„kikerülik” az alakot, és az éles határok,
szögletek nélküli fényvibráció-mintázatokban képesek leszünk észlelni a hullámáramlás egészét.
A szikrázásos, cikkcakkos Art Deco
mintázatok szinte az összes olyan káprázatmintát megjelenítik, amelyeket a
századelő kísérletező pszichológusai
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pácienseik vázlatai alapján összegeztek.
E mintázatok geometriai jellege matematikailag is jól megragadható. Ezek a
kevés szabályú, ilyen értelemben tehát
egyszerű ábrák semmiféle köznapi élményhez, még a Napba nézők káprázatélményéhez sem hasonlíthatók. Az
észlelhetőség szintjére emelésük a mű
vészi formákban eltávolít, kiszabadít a
visszhangtalan, tompult akadémizmus
porosságából, a keményen rajzos, histo
rizáló ornamensek száraz világából, fe
lülírja a romantikus és szecessziós, önmagukba forduló forma-áramoltatások
szenvedélyes petyhüdtségét. Megnyitja a láthatárt – miközben nem vezet sem
a felelőtlen szabadosság, sem a felelős
távlatok felé, csak csodálkozni enged.
A mintázatos alakzatok márkaként
értelmezhető áruvá válhatnak a formai

fogások redukciójával, a sokasított mintázatok kiterítésével, ahogy a mai mini
mal art perforációs játékai sem indítanak
arra, hogy jelként értelmezzük őket. Ezek
a redukciók transzcendens impulzusokat ígérnek. A nagy tömegű Art Deco
alkotásokra jellemző, hogy emberi léptéket sugalló, oszlopjellegű, monstrumléptékű alakokat applikálnak az épületekre, az ornamenseket pedig a bejáratokra és a felső zónákba sűrítik. Alul a
ráközelítés, felül a más alakoktól megszabadult sziluett vibrálása sugall formametamorfózis lehetőséget. (Lajta Parisia
na homlokzatán Maróti Géza angyalsora ezt némi arany káprázattal ígéri,
ahogy a 30-as évek amerikai Art Deco
alkotásai fémes világítás-káprázatot teremtenek.
Alig van esély arra, hogy az Art Deco
első szikráinak kovácsait munkásságuk

Lajta László – Maróti Géza: Budapest, Parisiana, terv: 1907; építés: 1908-9

és személyes életük egészében megkö- Feltevések
zelítsük. Sok mai tudományos módszerban mind kompozíciós, mind ornamentan szerint praktikus az irányzatok olyan E lapok keretein belül nem léphetünk tika-formálás tekintetében milyen hatámegközelítése, amely nem tesz kísérle- túl néhány feltevés megfogalmazásán. rozottsággal voltak elindítói az Art Deco
tet egyetlen ősforrás felkutatására, kije- Az elmúlt években a Déli-sarktól eltekint irányzatnak. Feltehető, hogy az európai
lentve, hogy az egyes áramlatokat a ve minden földrészről sokezer Art Deco modern építészet, ezzel párhuzamosan
hatások sokasága forralja ki – sőt, mi épület képe vált elérhetővé az interneten az Art Deco indító szikráját a Monarchia
több, utólagos klasszifikáció hozza létre – néha keletkezésük becsült idejével, osztrák és magyar fővárosának és Berőket –, értelmetlen tehát egy elme, egy ritkábban az alkotók nevével. Az ipar- linnek néhány fős építészelitje adta.
alkotó kiemelése. Mennyivel egysze- művészeti tárgyak között rengeteg
1910 körül Közép-Európában már kurűbb azt mondani, hogy a népdalokat utánzat jelent meg. Az Art Deco jelen- bista-modern tömegformálású és egy
a nép alkotta, mint feltételezni, hogy ség értelmezései is megsokasodtak.
értelműen Art Deco ornamentikájú
egyetlen, nehezen fellelhető elme teVadas József A magyar Art Deco (Bu- építészeti alkotások születtek.
remtménye minden egyes dallam.
dapest, Corvina, 2005) című könyve az
A berlini építészeti tevékenység melA megújító kezdeményezések forrá- irányzatról így fogalmaz: „az Art Deco lett 1922-től a Bécsben is egyetemi kasainak ilyen szemlélete mellett ártatlan valamiféle visszhangja a modernizmus tedrát kapott Behrens a Hoechst festéktévedésnek tűnhet William Morris sze- nak. Olykor csak ironikus vagy lelkesült gyár részére már 1919-ben megtervezte
repének hangsúlyozása az iparművésze parafrázisa, máskor polemikus változata, talán leglenyűgözőbb belső terű, expti igényességű formatervezésben. A megint máskor agresszívre módosult resszionistának is tartott, valójában kubis
Deutscher Werkbund 1907-es megalapí mutánsa.” „Hiller 1966-os (párizsi, a szerk.) ta-modernbe hajló Art Deco épületét.
tásához aligha adhatott muníciót kéz- kiállítása azzal a felismeréssel járt, hogy a
A szellemi mestermunkával megalaműves-elit szemléletével. Mackintosh holland, a német és orosz avantgardizmus pozott, üzemi termelésnek is helyet adó
pedig – aki Angliában nem, de Európá- mellett létezett egy sajátos – a múlthoz, a Werkbund, a szecessziós megoldásokat
ban jól ismert volt – máig a szecesszió hagyományokhoz azokénál sokkal szoro „lekoptató” Otto Wagner és Joseph Hoff
környékébe szorított, holott már 1907- sabban kötődő francia modernizmus is, mann mellett meghatározó szerepe volt
ben tervezett épülete (Scotland Street amelyet ő Art Decóként definiált, és amely Peter Behrens berlini irodájának. A Beh
School, Glasgow) rendelkezett mind- bejárta a fél világot.”
renstől elágazó utakon a kubisztikus
azon jegyekkel, amelyekkel a modern
Vadas könyvéből alig sejthető, hogy modern építészet három nagysága is –
mozgalomnak nem előzménye, hanem Peter Behrens, hazai viszonylatban pedig más országokban működve – fényes
egyik teremtő impulzusa lehetne.
a Lajta-Maróti páros évtizedekkel koráb- pályát futhatott be.
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Úgy sejtjük, hogy a túloldali rezgésképek
„kikerülik” az alakot, és az éles határok,
szögletek nélküli fényvibráció-mintázatokban képesek leszünk észlelni a hullámáramlás egészét.
A szikrázásos, cikkcakkos Art Deco
mintázatok szinte az összes olyan káprázatmintát megjelenítik, amelyeket a
századelő kísérletező pszichológusai
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pácienseik vázlatai alapján összegeztek.
E mintázatok geometriai jellege matematikailag is jól megragadható. Ezek a
kevés szabályú, ilyen értelemben tehát
egyszerű ábrák semmiféle köznapi élményhez, még a Napba nézők káprázatélményéhez sem hasonlíthatók. Az
észlelhetőség szintjére emelésük a mű
vészi formákban eltávolít, kiszabadít a
visszhangtalan, tompult akadémizmus
porosságából, a keményen rajzos, histo
rizáló ornamensek száraz világából, fe
lülírja a romantikus és szecessziós, önmagukba forduló forma-áramoltatások
szenvedélyes petyhüdtségét. Megnyitja a láthatárt – miközben nem vezet sem
a felelőtlen szabadosság, sem a felelős
távlatok felé, csak csodálkozni enged.
A mintázatos alakzatok márkaként
értelmezhető áruvá válhatnak a formai

fogások redukciójával, a sokasított mintázatok kiterítésével, ahogy a mai mini
mal art perforációs játékai sem indítanak
arra, hogy jelként értelmezzük őket. Ezek
a redukciók transzcendens impulzusokat ígérnek. A nagy tömegű Art Deco
alkotásokra jellemző, hogy emberi léptéket sugalló, oszlopjellegű, monstrumléptékű alakokat applikálnak az épületekre, az ornamenseket pedig a bejáratokra és a felső zónákba sűrítik. Alul a
ráközelítés, felül a más alakoktól megszabadult sziluett vibrálása sugall formametamorfózis lehetőséget. (Lajta Parisia
na homlokzatán Maróti Géza angyalsora ezt némi arany káprázattal ígéri,
ahogy a 30-as évek amerikai Art Deco
alkotásai fémes világítás-káprázatot teremtenek.
Alig van esély arra, hogy az Art Deco
első szikráinak kovácsait munkásságuk

Lajta László – Maróti Géza: Budapest, Parisiana, terv: 1907; építés: 1908-9

és személyes életük egészében megkö- Feltevések
zelítsük. Sok mai tudományos módszerban mind kompozíciós, mind ornamentan szerint praktikus az irányzatok olyan E lapok keretein belül nem léphetünk tika-formálás tekintetében milyen hatámegközelítése, amely nem tesz kísérle- túl néhány feltevés megfogalmazásán. rozottsággal voltak elindítói az Art Deco
tet egyetlen ősforrás felkutatására, kije- Az elmúlt években a Déli-sarktól eltekint irányzatnak. Feltehető, hogy az európai
lentve, hogy az egyes áramlatokat a ve minden földrészről sokezer Art Deco modern építészet, ezzel párhuzamosan
hatások sokasága forralja ki – sőt, mi épület képe vált elérhetővé az interneten az Art Deco indító szikráját a Monarchia
több, utólagos klasszifikáció hozza létre – néha keletkezésük becsült idejével, osztrák és magyar fővárosának és Berőket –, értelmetlen tehát egy elme, egy ritkábban az alkotók nevével. Az ipar- linnek néhány fős építészelitje adta.
alkotó kiemelése. Mennyivel egysze- művészeti tárgyak között rengeteg
1910 körül Közép-Európában már kurűbb azt mondani, hogy a népdalokat utánzat jelent meg. Az Art Deco jelen- bista-modern tömegformálású és egy
a nép alkotta, mint feltételezni, hogy ség értelmezései is megsokasodtak.
értelműen Art Deco ornamentikájú
egyetlen, nehezen fellelhető elme teVadas József A magyar Art Deco (Bu- építészeti alkotások születtek.
remtménye minden egyes dallam.
dapest, Corvina, 2005) című könyve az
A berlini építészeti tevékenység melA megújító kezdeményezések forrá- irányzatról így fogalmaz: „az Art Deco lett 1922-től a Bécsben is egyetemi kasainak ilyen szemlélete mellett ártatlan valamiféle visszhangja a modernizmus tedrát kapott Behrens a Hoechst festéktévedésnek tűnhet William Morris sze- nak. Olykor csak ironikus vagy lelkesült gyár részére már 1919-ben megtervezte
repének hangsúlyozása az iparművésze parafrázisa, máskor polemikus változata, talán leglenyűgözőbb belső terű, expti igényességű formatervezésben. A megint máskor agresszívre módosult resszionistának is tartott, valójában kubis
Deutscher Werkbund 1907-es megalapí mutánsa.” „Hiller 1966-os (párizsi, a szerk.) ta-modernbe hajló Art Deco épületét.
tásához aligha adhatott muníciót kéz- kiállítása azzal a felismeréssel járt, hogy a
A szellemi mestermunkával megalaműves-elit szemléletével. Mackintosh holland, a német és orosz avantgardizmus pozott, üzemi termelésnek is helyet adó
pedig – aki Angliában nem, de Európá- mellett létezett egy sajátos – a múlthoz, a Werkbund, a szecessziós megoldásokat
ban jól ismert volt – máig a szecesszió hagyományokhoz azokénál sokkal szoro „lekoptató” Otto Wagner és Joseph Hoff
környékébe szorított, holott már 1907- sabban kötődő francia modernizmus is, mann mellett meghatározó szerepe volt
ben tervezett épülete (Scotland Street amelyet ő Art Decóként definiált, és amely Peter Behrens berlini irodájának. A Beh
School, Glasgow) rendelkezett mind- bejárta a fél világot.”
renstől elágazó utakon a kubisztikus
azon jegyekkel, amelyekkel a modern
Vadas könyvéből alig sejthető, hogy modern építészet három nagysága is –
mozgalomnak nem előzménye, hanem Peter Behrens, hazai viszonylatban pedig más országokban működve – fényes
egyik teremtő impulzusa lehetne.
a Lajta-Maróti páros évtizedekkel koráb- pályát futhatott be.
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Némi egyszerűsítéssel a berlini, bécs- azokat, de újító törekvéseikre rácáfolva,
budapesti, római modern építészeti tö valamiféle hivatalos kurzus elvárásaira is
rekvések szakadozott pályáiról elmond- sandítva, néhány évvel később neobaható: az expresszionista és futurista rokk applikációkat tapasztottak épülemozgalmak hiperbola-affinitású forma- teikre. Az épületek működésének radivilága erősödött fel és mozdult a díszte- kális újragondolására kevesen merészlen és díszített doboz-formák felé (távol kedtek. Ma – analóg módon – a magyar
maradva a belga-francia szecesszió el- organikus építészettel érintkező építélipszoid-vonzalmától.
szek többsége önkibontakoztatónak
A Behrens-irodáéhoz hasonló kisugár- szánt útján a forma-aszkézis korát túlélő
zású szellemi origót láthatunk az Egye- kurzus-elit közelébe húzódik.
sült Államokban a századelő előtt indult
Gerle János máig mérvadóan fogalFrank Lloyd Wright munkásságában. A mazta meg: a magyar késő szecesszió
tektonikusnak ható, ornamenspótló, az európai Art Deco legkorábbi megjevízszintes lemezekkel szegélyezett épü- lenései közé tartozik (Gerle J. – Kovács
leteivel (a mexikói romokról megidézett A. – Makovecz I.: A századforduló magyar
ornamensek elhagyása utáni években építészete. Bp., 1990.). Másként szólva:
jellemző ez) nem annyira a zárt kubisz számos alkotás, amit a késő szecesszió
tikus építés felé, mint inkább a Goff-féle körébe soroltunk, az Art Deco megneArt Deco és a fitomorf, zoomorf építé- vezés elfogadásával új pozícót nyert.
szet felé nyitott utat. Wright média-je- Szerinte amiképp a szecesszióról, úgy az
lenlétét gondosan megszervezte. Kinyil- Art Decóról is elmondhatjuk: jellegzete
vánította, hogy organikus építészetet sen magyar vonásai (is) vannak. „A ma
művel. Erre vonatkozó elméleti fejtege- gyar nemzeti romantika több képviselője
tései logikai homályosságuknak köszön- a tízes évek elején a Wiener Werkstätte
hetően örökre megfejthetetlenek, tet- dekoratív, a szerkezet helyett a felületre, a
látványra koncentráló stílusának hatása
szőlegesen értelmezhetők.
Miközben elismerjük az Egyesült Álla- alá került. A bécsi ízlés térhódítása ellent
mokban is sikeres André Groult, René mondásos jelenség, hiszen a nemzeti
Lalique, Emile Ruhlmann teljesítményét identitást építő századfordulós művészet
az üzleti szempontból jövedelmező, éppen Béccsel szemben határozta meg
helyhez nem kötött luxus lakberende- önmagát és a népművészet, mint tiszta
zés terén, időszerű, hogy a vesztes biro- forrás ennek a folyamatnak adta meg a
dalmak teljesítményét aláértékelő fél hitelét.” Gerle szerint az Exposition des arts
évszázad után elnyerjék méltó helyüket décoratifs 1925-ös párizsi kiállításán bea kubista-modernhez közeli, az eklekti- mutatott építészeti munkák már lényekától távolabb maradó közép-európaiak, gesen korábbi párizsi és budapesti
s a tőlük nem függetlenül tevékenykedő épületeken láthatók voltak.
Gerle építész szemmel Art Deco jelolasz és skandináv építészet kiemelkedő
alakjai is. Hiszen kétségtelen, hogy mind legzetességnek tekinti a következőket:
a kubista-modern, mind az Art Deco „a felület jelentőségének hangsúlyozása,
terén az új vizuális impulzusok kezde- akár erőteljes plasztikai játékkal, vízszintes
és függőleges hangsúlyokkal, amelyek
ményezői ebben a térségben voltak.
A magyarországi Art Deco alkotók nem a szerkezetből következnek, de a
építészeti és iparművészeti teljesítmé- szerkezetiség látszatát keltik; a plasztikus
nyének újraértékelése különösen aktuá formák geometrikus, kubisztikus jellege;
lis ma. A magyar élő, organikus építészet egyes szerkezeti elemek – konzolok, ablak
művelői hasonló válaszúthoz értek, mint feletti párkányok, korlátok, ajtórácsok –
egykor a historizálók köréből kivált sze- gazdag, szobrászati szintű megformálása;
növény-, állat- és emberfigurákat stilizálva
cessziós építészek.
Csupaszodó épületeiken megtarthat- ábrázoló, látványos dekorációs mezők.”
tak némi népművészeti jellegű orna- Hozzáteszi: „A későszecessziós Art Deco
mens-sávokat, teljesen el is hagyhatták egész kialakulása egyértelműen Lajta Béla
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nevéhez köthető.” Erőteljes Art Deco vonások mellett szecessziós lágysággal
formált kompozíció a Sebestyén Artúr,
Sterk Izidor és Hegedüs Ármin műépíté
szek által 1909-ben tervezett Szent Gel
lért fürdő-szálló. Említésének aktualitást
ad, hogy néhány éve a fürdőépület
előtti tér arculatát Dévényi Sándor formálta meg. Páratlan szépségűként elismert párja a Quittner Zsigmond és a
Vágó fivérek tervei alapján 1907-ben
épült pesti Gresham-palota.

Párizs, 1925
– zászlóbontás vagy zenit?
Az 1912-re tervezett, de csak 1925-ben
megvalósult Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes
kiállítás kapcsán Le Corbusier használta
először az Art Deco kifejezést. Bevis
Hillier 1966-os kiállítása (Paris, 'Les Années
25' , alcímében az Art Deco) és 1968-as
könyve is az 1925-ös kiállításhoz kötötte
az Art Deco zászlóbontását, mások
azonban az Art Deco zenitjét rendelték
ehhez az évhez. A Victoria Albert Mu
seum közelmúltbeli kiállítása 1919-ben
jelölte meg a kezdet évét.
Az 1910-es években még Angliánál
nagyobb Magyarország nagypolgári
elitje fiatalok százait küldte Európa nagy
városainak jeles iparművészeihez, építészirodáihoz korszerű ismeretek szerzésére. E fiataloknak a műkereskedői
szempontú hatásfokozás jegyében nem
kellett újrafelhasználásra való motívumo
kat gyűjteniük távoli országokban, hiszen kéznél volt a belső gyarmatként
kezelt parasztvilág pusztuló kultúrája. Az
így kifejlődött építész elit képes volt
saját vagyonából finanszírozni megjelenését a századelő világkiállításain. S bár
ekkor még nagy sikerrel szerepeltek, a
világháború után már elenyészett a figyelem a csonkává vált ország kiválóságai iránt.
Az 1900-as párizsi világkiállításon Ma
gyarország az Európaszerte uralkodó
historizáló stílusegyveleggel jelent meg
(ti. a kis idő múlva szecessziós modorra
váltó Bálint–Jámbor páros révén). De
már 1906-tól megjelentek a világkiállítá

sokon a fiatalok, akik Lechner magya Ugyanakkor előadta, hogy „Alpár a leg
rosnak vélt építészeti kísérleteihez kö- kiválóbb magyarországi műemlékek
tődve elismertté váltak Európában.
homlokzatrészeiből állította össze” a mill
Miközben Mackintosh századeleji enniumi történelmi kiállítás pavilonját.
épületeinek jelentősége ismert és elis- „A várkastélyszerű festői épületcsoport
mert, a magyar Lajta László, az Egyesült olyan építőművészeti értéket képviselt,
Államokban működése éveiben sikeres hogy a kiállítás lerombolása után mara
Maróti Géza, de különösen Medgyaszay dandó anyagból újra feépítették.” 1931István, Kozma Lajos feledésbe merült – s ben Lechner írta az alábbiakat is: Lajta
velük együtt a magyar Art Deco kísérle- Béla, Bálint és Jámbor, Sebestyén Artur,
tek jelentősége is.
Hegedűs Ármin, Sterk Izidor, Orth AmbAz 1906-os milánói világkiállítás két rus, Hoepfer Guido, Baumhorn Lipót és
sztárja, Lajta László és Maróti Géza 1907- mások építési tevékenysége inkább az
ben tervezett budapesti Parisianájának újabb stílustörekvések keretében mozhomlokzatkialakítását a közelmúltig úgy gott, s így kívül esik a fejezet tárgykörén.
írta le a szakma, mint modernbe hajló Holott a fejezet címe az alábbi volt: A
szecessziós stílust. Építészeti jelentősé- magyar építőművészet ötven esztengének megfelelő helyét máig nem deje 1879-1929 (Az ötven éves Vállalko
nyerte el. De számos további – főként zók Lapja jubileumi kötete, 1931.).
fővárosi – korai Art Deco épület jutott
Trianon után a magyarországi tudohasonló sorsra. A feledésben meghatá- mányos és szellemi újító kísérletek leérrozó szerepe lehetett az elmúlt fél év- tékelődtek, könnyen megszerezhetők,
század történéseinek, de a Horthy-ba- eltulajdoníthatók, leértékelhetők és ferokk világának is. A harmincas évek kö- ledhetők lehettek. Ha a századelő alkozelében keletkezett néhány üdítő kivétel tóinak teljesítményét, valódi jelentőséegyike az Egyesült Államokból visszatért gét mi nem fogalmazzuk meg, rajtunk
Sajó István 1928-as zig-zag modern ka- kívül ki fogja előadni, milyen szellemi,
rakterű bérháza Debrecenben.
technikai teljesítmények eredtek a MaLechner Jenő 1931-ben a nemzeti épí gyar Birodalomban (az Encyclopedia
tőstílus megteremtőjeként, de „nem Britannica 1911-es megfogalmazása), de
kisebb értékű” eklektikus irányzatú alko- még a vesztesként leértékelt töredéktásait dicsérve méltatta Lechner Ödönt. országban is?
Bálint Zoltán – Jámbor Lajos párizsi magyar historizáló pavilonja 1900

A századelő világkiállításainak építészeti megnyilvánulásai világossá teszik:
Európa művészelitjétől az uralkodó elit
némi szecessziós ízzel egyneműsített
habzó eklektikát várt. 1900-ban Párizsban milliók csodálták különböző korok
stíl-jellemzőinek egyetlen épületre halmozását. Alpár Ignác milleniumi Vajda
hunyad-várát a hazai hivatalos építészet
nagyjai egekig dicsérték. Az Eiffel-torony
áttört vasszerkezete különös összemetsződéseivel nyújtott lenyűgöző élménye tagadhatatlan hatással volt az Art
Deco kísérletekre.
A festményeken, plakátokon éveken
belül megjelentek – gyakran síkba terítve – e szokatlan ferdeségek, és megjelent Tatlin III. Internacionálé-terve, az
Eiffel-szerkezet konstruktivista rokona is.
Az art deco építészeti alkotásokon ez
a kompozíciós karakter csak a részletekben tűnt fel. (Igazából az épületek egé
szét először Peter Eisenman és Pritz Wolf
dekonstruktív munkáiban járta át.) Ahhoz hasonlítható ez a folyamat, ahogyan
a reneszánsz festmények háttér-tájképei
évszázadok múlva autonóm képekké
váltak; így lettek önálló kompozíciók az
Eiffel-torony részletei is.
A számos irányzatba besorolt építészeti alkotások köréből erősen szubjektív
megközelítéssel válaszható ki a Behrens-

• 	Az 1900-as párizsi világkiállítás pavilonjai a Szajna-part felől
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Némi egyszerűsítéssel a berlini, bécs- azokat, de újító törekvéseikre rácáfolva,
budapesti, római modern építészeti tö valamiféle hivatalos kurzus elvárásaira is
rekvések szakadozott pályáiról elmond- sandítva, néhány évvel később neobaható: az expresszionista és futurista rokk applikációkat tapasztottak épülemozgalmak hiperbola-affinitású forma- teikre. Az épületek működésének radivilága erősödött fel és mozdult a díszte- kális újragondolására kevesen merészlen és díszített doboz-formák felé (távol kedtek. Ma – analóg módon – a magyar
maradva a belga-francia szecesszió el- organikus építészettel érintkező építélipszoid-vonzalmától.
szek többsége önkibontakoztatónak
A Behrens-irodáéhoz hasonló kisugár- szánt útján a forma-aszkézis korát túlélő
zású szellemi origót láthatunk az Egye- kurzus-elit közelébe húzódik.
sült Államokban a századelő előtt indult
Gerle János máig mérvadóan fogalFrank Lloyd Wright munkásságában. A mazta meg: a magyar késő szecesszió
tektonikusnak ható, ornamenspótló, az európai Art Deco legkorábbi megjevízszintes lemezekkel szegélyezett épü- lenései közé tartozik (Gerle J. – Kovács
leteivel (a mexikói romokról megidézett A. – Makovecz I.: A századforduló magyar
ornamensek elhagyása utáni években építészete. Bp., 1990.). Másként szólva:
jellemző ez) nem annyira a zárt kubisz számos alkotás, amit a késő szecesszió
tikus építés felé, mint inkább a Goff-féle körébe soroltunk, az Art Deco megneArt Deco és a fitomorf, zoomorf építé- vezés elfogadásával új pozícót nyert.
szet felé nyitott utat. Wright média-je- Szerinte amiképp a szecesszióról, úgy az
lenlétét gondosan megszervezte. Kinyil- Art Decóról is elmondhatjuk: jellegzete
vánította, hogy organikus építészetet sen magyar vonásai (is) vannak. „A ma
művel. Erre vonatkozó elméleti fejtege- gyar nemzeti romantika több képviselője
tései logikai homályosságuknak köszön- a tízes évek elején a Wiener Werkstätte
hetően örökre megfejthetetlenek, tet- dekoratív, a szerkezet helyett a felületre, a
látványra koncentráló stílusának hatása
szőlegesen értelmezhetők.
Miközben elismerjük az Egyesült Álla- alá került. A bécsi ízlés térhódítása ellent
mokban is sikeres André Groult, René mondásos jelenség, hiszen a nemzeti
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nevéhez köthető.” Erőteljes Art Deco vonások mellett szecessziós lágysággal
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lért fürdő-szálló. Említésének aktualitást
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sokon a fiatalok, akik Lechner magya Ugyanakkor előadta, hogy „Alpár a leg
rosnak vélt építészeti kísérleteihez kö- kiválóbb magyarországi műemlékek
tődve elismertté váltak Európában.
homlokzatrészeiből állította össze” a mill
Miközben Mackintosh századeleji enniumi történelmi kiállítás pavilonját.
épületeinek jelentősége ismert és elis- „A várkastélyszerű festői épületcsoport
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sztárja, Lajta László és Maróti Géza 1907- mások építési tevékenysége inkább az
ben tervezett budapesti Parisianájának újabb stílustörekvések keretében mozhomlokzatkialakítását a közelmúltig úgy gott, s így kívül esik a fejezet tárgykörén.
írta le a szakma, mint modernbe hajló Holott a fejezet címe az alábbi volt: A
szecessziós stílust. Építészeti jelentősé- magyar építőművészet ötven esztengének megfelelő helyét máig nem deje 1879-1929 (Az ötven éves Vállalko
nyerte el. De számos további – főként zók Lapja jubileumi kötete, 1931.).
fővárosi – korai Art Deco épület jutott
Trianon után a magyarországi tudohasonló sorsra. A feledésben meghatá- mányos és szellemi újító kísérletek leérrozó szerepe lehetett az elmúlt fél év- tékelődtek, könnyen megszerezhetők,
század történéseinek, de a Horthy-ba- eltulajdoníthatók, leértékelhetők és ferokk világának is. A harmincas évek kö- ledhetők lehettek. Ha a századelő alkozelében keletkezett néhány üdítő kivétel tóinak teljesítményét, valódi jelentőséegyike az Egyesült Államokból visszatért gét mi nem fogalmazzuk meg, rajtunk
Sajó István 1928-as zig-zag modern ka- kívül ki fogja előadni, milyen szellemi,
rakterű bérháza Debrecenben.
technikai teljesítmények eredtek a MaLechner Jenő 1931-ben a nemzeti épí gyar Birodalomban (az Encyclopedia
tőstílus megteremtőjeként, de „nem Britannica 1911-es megfogalmazása), de
kisebb értékű” eklektikus irányzatú alko- még a vesztesként leértékelt töredéktásait dicsérve méltatta Lechner Ödönt. országban is?
Bálint Zoltán – Jámbor Lajos párizsi magyar historizáló pavilonja 1900

A századelő világkiállításainak építészeti megnyilvánulásai világossá teszik:
Európa művészelitjétől az uralkodó elit
némi szecessziós ízzel egyneműsített
habzó eklektikát várt. 1900-ban Párizsban milliók csodálták különböző korok
stíl-jellemzőinek egyetlen épületre halmozását. Alpár Ignác milleniumi Vajda
hunyad-várát a hazai hivatalos építészet
nagyjai egekig dicsérték. Az Eiffel-torony
áttört vasszerkezete különös összemetsződéseivel nyújtott lenyűgöző élménye tagadhatatlan hatással volt az Art
Deco kísérletekre.
A festményeken, plakátokon éveken
belül megjelentek – gyakran síkba terítve – e szokatlan ferdeségek, és megjelent Tatlin III. Internacionálé-terve, az
Eiffel-szerkezet konstruktivista rokona is.
Az art deco építészeti alkotásokon ez
a kompozíciós karakter csak a részletekben tűnt fel. (Igazából az épületek egé
szét először Peter Eisenman és Pritz Wolf
dekonstruktív munkáiban járta át.) Ahhoz hasonlítható ez a folyamat, ahogyan
a reneszánsz festmények háttér-tájképei
évszázadok múlva autonóm képekké
váltak; így lettek önálló kompozíciók az
Eiffel-torony részletei is.
A számos irányzatba besorolt építészeti alkotások köréből erősen szubjektív
megközelítéssel válaszható ki a Behrens-

• 	Az 1900-as párizsi világkiállítás pavilonjai a Szajna-part felől

9

Fent: az Eiffel-torony egyik emelőszerkezete, metszet, 1889
lent: Tőri Emil, Pogány Móric és Györgyi Dénes: a torinói magyar pavilon bejárata, 1911

iroda kisugárzására, a mű korai keletkezési idejére is hivatkozva Gropius 19121914 közötti munkája, és Behrens bécsi
tanári éveiben megtervezett Hoechst
adminisztrációs épülete.
A korai Art Deco kísérletek éveiben
rendezett világkiállítások jelzik, hogy az
épületek mikor és mennyire léptek túl
a historizáló és szecessziós konvenciókon.
1906-ban Milánóban állítólag a rendezők is megcsodálták Maróti Géza Med
gyaszay István építésszel feljavított, félig
készen kapott, hamarosan leégett kiállító terét, amelyet berendezése előtt
Maróti rémesen ízléstelen hodálynak
tartott. 1909-ben Maróti Géza készítette
el a Velencei Biennálé szecessziós magyar pavilonját. 1911-ben Torinóban Tőri
Emil, Pogány Móric és Györgyi Dénes
építménye tömör kubusaival, egységes
arculatával és új építészeti eszköztárával
a korabeli média tükrében „ősmagyar”
karakterrel nagy sikert aratott.
Az 1929-es barcelonai világkiállítás
sztárja Mies van der Rohe német pavilonja volt, de jelentős sikert aratott a
magyar pavilon is, kubista, finom „álornamentikával” tagolt tömbjével. A századelőtől a harmincas évek végéig a
gyarmatok lerablásához a gyarmati kul
túrák életének szinte perverz mutogatása társult. Nem csupán Wright szerzett
ihletet a mexikói piramisok ornamenseinek épületeire másolása során. Az „ősmagyar” tornyok is jelzik e kiállítások
hatását alkotóikra.

Colonial exhibitions
A húszas évek közepétől a ma Art Deco
néven futó alkotások deco style, jazzmodern, zig-zag modern, streamline
modern vagy modern néven futottak.
A kompozíciók látszólagos spontaneitása, a színesség, a kis szögeltérések és
váratlan irányváltások közel álltak a jazzrögtönzésekhez, a huszas években különösen divatos tangó és charleston
táncmozdulatok lendületességéhez. A
felszabadult formálás transzponálódott
az épületek díszeibe is, megnyilvánult a
bejáratokon és a tetőzónákon, az épülettesteken rizalitok mintázatos csíkjai-
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ban is a formálás lazasága. A homlokzatokon – mint megannyi hiperbolikusság
első rezdülései – kiterültek az ógörög
oszlopok kannelúrái. (Későszecessziós
homlokzatokról is ismerős ez a fogás.)
Az Art Deco fémműves iparművészeti
alkotások talán legjellegzetesebb alapvonásai e horpasztott csíkok.
A húszas évek Németországában lírai
részletekben gazdag geometrizáló tömegalakítású épületek keletkeztek,
amelyek sajátos történelmi kontextusuk
révén szinte szilenciumra ítéltettek.
1925 után világszerte divattá vált az Art
Deco sajátosan „elferdült” geometriai
játékossága. A sémák megmerevedtek,
és érzékelhetővé vált, hogy e sémák
alkalmazása a valahonnan eredő, erede
ti formálás új eklektikája.
A harmincas évekre az Art Deco iparszerűen alkalmazható mintázatai DélAfrikától Sanghajig terjedtek el. A negyvenes évek utáni „fejetlen” doboz-tornyokhoz képest üdítően ható sziluettekkel jelentek meg a nagyvárosokban, és
szintén sablonos, sarkaikon hajlított
vonalú teraszokkal, mozgalmas tömeggel az elit lapos üdülővilágában.
Csak egy pillanatra tekintsünk az 1931es londoni gyarmat-kiállításra, a gyarmatok rendületlen lerablásának profán
képeire. A harmincas években a frissen
csonkított Magyarország éppen egy
amerikai tájakról küldött gazdasági válságot próbált túlélni.
A gyarmattartók Art Deco intézményépületei még másfél évtizeden át épültek. A magyar Hudecz László Hongkong
ban jeleskedett ilyen alkotások létrehozásában. A következő évek számos
meglepetést tartogatnak, nemcsak az
Art Deco kutatóinak. Néhány éve tudjuk
például, milyen gazdag Mumbai a 30-as
években helyi építészek közreműködésével emelt Art Deco épületekben.
Mára interneten láthatóvá váltak távo
li földrészek jelentős épületei, lenyűgöző,
de védtelen Art Deco házak sokasága
tűnt fel, az egykori gyarmattartók kü
lönös ajándékaként. A globális műértékpiacon még jelentéktelenségre vannak
ítélve, jobban, mint a vesztett háborúk
utáni Közép-Európa építészete.

Fent: Bernhard Hoetger: Bréma, Boettcherstrasse, Paula-Becker-Modersohn-Haus
lent: Boettcherstrasse 6.
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