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Elmélet és gyakorlat 1945-1948 * 
 
Elmélet és gyakorlat ambivalens viszonyban vannak egymással az építészetben. Kezdetben volt az 
építészeti gyakorlat, amely aztán megteremtette a maga igazolására - hogy egyszerű mesterségből a 
szabad művészetek szintjére emelkedjen - az építészetelméletet. A teremtmény utóbb szülője fejére 
nőtt, s már nem elégedett meg a magyarázó-igazoló szereppel, olykor diktálni kezdett, szabályokat és 
normákat írt elő. A gyakorlat hol komolyan vette az elméletet, hol művészi szabadságának 
korlátozóját látva benne úgy tett, mintha nem is törődne vele. Az elmélettől mégsem tudta magát 
teljesen függetleníteni a gyakorlat - ha a gyakorlat nem hivatkozik is az elméletre, az elmélet akkor is 
elemzi a gyakorlatot - , s a önreflexióra ma is igényt tartó gyakorlat az elmélet által felkínált 
fogalomkészletből merít. Az építészetelmélet súlya és szerepe változik a korokban, hogy mennyi és 
mi szivárog át belőle az építészeti gyakorlatba, az épületek elemzésébe és értékelésébe: ez 
vizsgálatunk tárgya. 

* 
1945, a háború befejezése új lehetőségeket nyitott meg az építészet teoretikusai előtt. A lerombolt 
épületállományú ország újjáépítése békeidőben elképzelhetetlen mértékű beavatkozások és új 
koncepciók megvalósítását ígérte, amire a rendszerváltás következtében lecserélődött - 
demokratikus beállítottságú és a modern mozgalom iránt elkötelezett - építészeti elit a kezdet 
kezdetétől készen állt.  
 
1944 novemberében született, de csak egy évvel később jelent meg öt magyar építész 
programnyilatkozata Az építészet háború utáni feladatai Magyarországon címmel.[ i] A deklaráció 
egyértelműen állást foglalt a modern építészet mellett, amely "messzemenően felismerte és tisztázta 

a maga feladatait, világos elképzelései vannak egy jobb jövőről, ezért a tisztán szakszempontoktól 

vezérelt építészeti munka számára a társadalom újjászervezésében kellő és méltó helyet kívánunk 

biztosítani." A modern építészetben - hazai szóhasználatban új építészetben - érvényesülő építészeti 
tudás, szakszerűség egy "boldogabb és emberibb új élet" megvalósításának záloga, de e szakszerűség 
kibontakozására "csak egy haladottabb társadalmi és gazdasági rendben kerülhet sor." A modern 
építészet szemléletében megelőzve korát, elébe megy a társadalom igényeinek: "A ma építészetének 

azonban egyik jellemző vonása, hogy ezt az átalakulást be nem várva, a kísérletezés és cselekvés 

útjára lépett, és ma már képes kielégíteni és kifejezni a társadalomban még tudat alatt lappangó 

életideálokat." Az új kor új építészete a modern építészet, amely szakszerű, mentes az építészeten 
kívüli szempontoktól, vagyis hitelét " az építészeti tudás maradéktalan és független érvényesülése " 
adja, miközben jobban tudja a társadalomnál, hogy annak mire van szüksége. A tézis magában hordja 
a konfliktust: meddig fogadja el a modern építészet ilyen mértékű kompetenciáját a társadalom és a 
politika. 
 
Az újjáépítés építészetelmélete a modern teória lett, a modern építészet normává emelkedett. A 
példa követéséhez persze annak megismerése, megismertetése szükséges; a modern építészet elveit, 
jellemzőit a korszak több írása is megfogalmazta. A modern építészetben az ember olthatatlan 
szabadságvágya fejeződik ki - írja Borbíró Virgil 1946-ban.[ ii] A modern építészet térkezelése, de 
formaképzése is ezt fejezi ki. A terek egymásba folynak, hullámvonalas, görbe felületek jelennek meg 
bennük, s a belső beleölelkezik a természeti tér végtelenségébe és gazdagságába. Az épület 
külsejével is a természethez alkalmazkodik, ráül a terepre, formái aszimmetrikusak és játékosak. "Az 

építő ember mind szerényebben, mind alázatosabban fordul a természet felé, amely után vágyik, 

amelybe civilizációja mesterkéltségéből visszavágyik. Amint a maga-alkotta technikának ura lesz, 

nem akar többé autokrata módon a természeten uralkodni." A modern építészet persze hisz a 
technikában és a szerkezetben, de a konstrukció megmutatása nem követelmény, inkább csak 
lehetőség, s a funkció követése sem erény önmagában: "Csak játékosan vagyunk konstruktivisták, 

még ha ezért az inkonzekvencia vádjával is támadhatnak, játékosan nyúlunk ahhoz, amit technikánk 

nyújt mert már nem vagyunk a szerkezetnek szolgái, vagy rabjai, művészi urai akarunk s tudunk lenni 



a szerkezetinek, túl vagyunk a funkcionalizmuson" Ha igaz, hogy mint Borbíró írja, "minden emberi 

közösség szellemiségének legigazabb kifejezője, tükre az építészet", akkor a modern szerkezet, a 
technika, és a forma mind csak médium, amely által kifejeződik a korszellem, jelen esetben a kor 
szabadságvágya. 
 
Granasztói Pál a térformálásban és a szerkezetiségben látja az új építészet lényegét. "Az új európai 

építőművészet legbenső törekvéseivel múltjának két kiemelkedő korszakát idézi fel számunkra: a 

görögök építőművészetét és a gótikát. Alkotásai a görög építőművészet módján viszonylanak a 

tájhoz, szerkesztési elvei pedig a gótikával rokonok."[ iii] A görögök együtt éltek a természettel, a 
görög templomban a Rend és a Táj egysége nyilvánult meg. A gótikus forma a statika csodája, az 
anyagban rejlő lehetőségek végső kihasználása, a Logika diadala. A modern építészet formái a 
modern technika adta lehetőségekből fakadnak, de a gótikával ellentétben a szerkezeti szabadságot 
nem a belső tér gazdagítására használják, hanem arra, hogy az épületet megnyissák a természet felé. 
Ebben a kitárulkozásban Granasztói is a szabadság iránti vágyat véli felfedezni: "Mert az új 

építőművészet a gótikából kisarjadt és a mai technika által felfokozott térformálásával, 

térszerkesztésével azt a klímát, azt a szabadságot ígéri nekünk - szellemi és fizikai értelemben 

egyaránt - amiben a görögöknek a természet bőkezűségéből, de saját emberségükből is, valaha 

részük volt."[ iv] Az új építészet ugyanakkor a déli és az északi építőszellem szintézise is. A dél 
boltozva-falazva organikus formákat hoz létre, s jellemző építőanyaga, a kő a maradandóság jelképe, 
míg az északi faépítészet geometrikus rendbe szerveződik, s az időlegesség jellegét hordja magán. Az 
új építészet a vasbetonvázas építési módnak köszönhetően feloldja észak és dél ellentmondását: "A 

váz, a vázas szerkezet pedig napjainkban nem más, mint tágasan, nagyvonalúan megszabott keret, 

melyen belül a válaszfalak, mulandó anyagok és berendezések időközönként változtathatóak és 

felcserélhetőek. S miként a vasbetonvázas szerkezet megadja a feloldás lehetőségét a mulandóság és 

maradandóság dilemmájában, ugyanúgy lehetőséget nyújt egy másik kettősségnek a feloldására: a 

geometria igényének és a funkcionális, halmazszerű formáknak összeegyeztetésre is."[ v] Borbíró 
Virgil és Granasztói Pál interpretációjában a modern építészet összhangot teremt ember és 
természet, kinn és benn között, s valamely nyugodt rend, harmónia, az ellentmondások feloldása 
jellemzi. 
 
Éppen ellenkező következtetésre jut Kozma Lajos.[ vi] A modern építészetet ő is a történeti építészet 
összefüggésében, mint egy fejlődési sor jelenleg utolsó állomását ábrázolja. A fejlődés a testiség és a 
térbeliség dialektikájában zajlik, míg előbbit az egyensúly, a rész és egész összhangja, a befejezettség 
képzete - a görög építészet példája - jellemzi, addig a térbeliség maga a dinamizmus, az egyensúly 
megbomlása, az egész uralma a rész felett. Ez utóbbi sorba tartozik a gótika, a barokk, s a modern 
építészet is. A részlet elveszti önállóságát, marad a feloldott forma végtelenségének nyugtalanító 

drámai ereje. Terjedés, irány, ritmus, sorhatás - ezekben mérhető a modern építészeti alkotás, amely 
persze Kozma szerint is a korszellemet fejezi ki: "Korunk dinamikus szellemisége nem az erők 

kiegyensúlyozottságát érzékelteti, nem a befejezettség szépségét hirdeti, hanem a saját függő 

sorsának a kivetítettségét, az egyén és a külvilág, a rész és egész feszültségének izgalmas drámáját 

mutatja építészeti alkotásaiban éppenúgy, mint a társadalom kialakulásában, mint képben, 

szoborban, zenében, irodalomban." A végtelen, a szabadság motívuma megjelenik itt is, s végül egy 
feloldódás lehetősége is körvonalazódik: ahogy a társadalmi gondolat győz, lecsillapodnak a zaklatott 
formák. Vagyis legyen a modern építészet akár nyugodt, akár feszült, lényege az optimizmus, a 
szerkezeti-technikai fejlődésből eredő szinte korlátlan szakmai lehetőségek, s az ezen keresztül 
kifejeződő (technikai fejlődésből eredő?) szinte korlátlan társadalmi lehetőségek. 
 
A fenti írások az új építészet művészi oldalával foglalkoznak, értelmezik azt, ami van, s legfeljebb a 
modern építészet elemzéséhez kívánnak kulcsot adni, de nem foglalkoznak azzal, hogy milyen 
elveket, módszereket kell a gyakorló építésznek követnie. Ezt teszi meg Major Máté, egyelőre még a 
kor neves modern építészének, Breuer Marcellnek az elveit ismertetve.[ vii] Breuer Marcell 1934-es, 
svájci előadásában foglalta össze az új építészet (New Architecture[ viii] ) három alaptételét. Az első 
az elfogulatlanság (absence of prejudice), ami a közvetlen előzményektől való elszakadást jelenti. Ez 



nem a hagyományok teljes elvetése: "Mi nem akarunk mindenáron újat alkotni, hanem azt, ami 

megfelelő, ami az igazi és helyes, ami viszonylagosan teljes és tökéletes." Az elfogulatlanság a 
modern építészetnek egyedül szakmai megkötöttségét ismeri el. A második elv az őszinteség 

(sincerity), ami "az építészet műszaki és gazdasági síkján a szerkezeti törvények és a gyakorlati szervi 

működések különösen erőteljes érvényre juttatásában nyilatkozik meg, az építészet művészeti síkján 

pedig a véletlenszerű formák elhagyásában és az egyszerűsítésében." Az őszinteség - s a Breuer-
szövegben annak szinonimájaként használt tisztaság (clarity) - a megoldások és a formák 
racionalitását, ésszerűségét jelenti. A harmadik elv a töretlen elemek, az ellentétek összekapcsolása 
("relation of unbroken elements to one another - contrast" az eredetiben; nem ez az egyetlen pont, 
ahol Major kissé szabadon fordít), amely a stíluskötöttségek elvetése, az elemek belső 
törvényszerűségeinek elsőbbsége valamely átfogó elvvel szemben. Vagyis Breuer Marcell szerint a 
modern építészet formáinak a szakszerűségből kell kibontakozniuk, s ebbe semmi beleszólása nincs a 
politikának. Ez az a pont, ahol Major vitázik vele - s nem csak vele. 
 
A Tér és Forma már idézett 1945 novemberi deklarációja szerint az új építészet feladata a társadalom 
igényeinek szolgálata a szakszerűség érvényesítése által. A politika balratolódásával változik a 
társadalom általános fogalma is, s előbb a dolgozók társadalma, majd szocialista társadalom lesz 
belőle. Ezzel párhuzamosan megjelenik az igény az építészet politikai függetlenségének a feladására. 
Az építész nem csak szaktudásával, a minőséggel kell szolgálja a dolgozók társadalmát, hanem 
ideológiailag is azonosulnia kell azzal; első lépésként "le kell 'ereszkednie' abból a képzelt 

magasságból, melyet egyénieskedésből az alkotási szabadság hamis felfogásából rakott magának, és 

bele kell illeszkednie őszintén a dolgozók társadalmába" - írja Major Máté az 1946 októberében 
indított Új Építészet című folyóirat beköszöntőjében.[ ix] Granasztói Pál a Tér és Formában válaszolva 
a felhívásra leszögezi, hogy "az építészet nem politikai iskola - az a pártokra tartozik -, hanem műhely, 

amely reális feladatokat vállal és old meg" - megérezve a szemléletben rejlő veszélyt.[ x] Az új 
folyóirat megjelenését üdvözlő recenzió ugyanakkor inkább a szellemi élet megpezsdülését reméli a 
polémiától: "Ezzel a cikkel a magyar építészetben termékeny és a nyilvánosság elé kívánkozó érdekes 

vita indult meg."[ x] A vita, legalább is nyilvánosan[ xii] nem folytatódott, a politika viszont - már 
ekkor - végleg befészkelte magát a művészet és az építészet dolgai közé. 1947 őszén a Magyar 
Művészeti Tanács kétéves működéséről számot adó beszédében Borbíró Virgil a politikai szempontok 
meghatározó szerepéről mint létező, de talán még kiküszöbölhető hibáról ír: "De még inkább 

kifogásolható, ha a tanácstagokat művészi kérdéseket illető elhatározásaikban saját 

pártszempontjaik vezetik."[ xiii] Borbíró Virgil a művészet, "mint a jövő útjának, a jövő szellemének a 

keresője" érdekében érvel a politikamentesség mellett, amely "igaz feladatát csak akkor teljesítheti, 

ha nem kerül a napi politika befolyása alá": a szabad művészet tudja igazán szolgálni a társadalmat. 
Persze ha egy társadalmi berendezkedésről bebizonyosodik, hogy az a lehető legjobb, sőt a 
szakszerűségnek is maximális teret nyújt, akkor az iránta való politikai elkötelezettség joggal várható 
el a művészektől, s így az építészektől is. Major Máté a fenti logika jegyében kötelezte el magát a 
politikus építészet mellett, "mivel az objektív anyagi feltételek immár készen állnak egy magasabb 

rendű társadalom felépítéséhez, megszületett az a felismerés (ideológia), amely egyedül alkalmas a 

történelem (a valóság) eseményeinek magyarázatára."[ xiv] Az 1945-ben Magyarországon 
érvényesülő építészeti gondolat a szakszerűség által a társadalmi elkötelezettség mellett tett hitet, s 
eszméit a modern építészet eszközeivel kívánta megvalósítani. A társadalmi elkötelezettség, a 
társadalmi szerep vállalása ugyanakkor a kezdetektől magában hordta a politikai szerepvállalásba 
való átcsúszást, amit a politikai változás idővel meg is kívánt.  
 
A háború utáni újrakezdési lendületben megfogalmazott építészeti elveket az ezek jegyében született 
épületeken, a gyakorlaton lehetne számon kérni. Amire azonban az új építészet első épületei 1948-
49-ben elkészültek, már nem volt elég a modern szakszerűség elveinek megfelelni. Az első korszak 
épületeire reflektáló írások így csak 1948-ig voltak használhatóak. Elemzésre három értékelő írást 
választottunk ki: az első egy már megkezdett, de még be nem fejezett építkezésről szól, a második 
egy tervpályázat pályaműveit értékeli, s csak a harmadik elemez már elkészült épületet. 
 



Az első, közlésre is alkalmasnak tartott építkezésről 1947 októberében számolt be az Új Építészet.[ 
xv] A Belügyminisztérium Rudolf téri (ma Jászai Mari tér) épülete egy bérház átépítésével készült, 
még az építészeti magántervezés keretei között. 
 

 
“Épül a Belügyminisztérium” 

 
Az ismertetés - az egyik tervező írta - tárgyszerű leírása a feladatnak: "Követelmény: Korszerű hivatali 

épület hatszáz szobával, a korszerű építészetnek funkcionális és szociális elvei alapján." Az írás 
legnagyobb részt az épület funkcionális leírásával foglalkozik. A szerkezetre nem tér ki, több helyen is 
előjön viszont a szociális tartalom: "a hivatal dolgozói számára az összes szükséges szociális 

berendezés" biztosítása. A tetőtérben elhelyezett panorámás étterem, konyhák(!), büfé, sportterem, 
napozóterasz és férfi-női zuhanyozók mindenesetre biztató színvonalat ígértek mint a jövő 
irodaházával szembeni elvárások - ha annak gondolták. A korszerűség mibenléte pontosan nem 
fogalmazódik meg a szövegben, de jelentése - a funkcionalitáson és szociális felszereltségen túl - mint 
a század elején épített, átalakított épület hibáinak ellentéte egyértelművé válik. Az elavult alaprajz 
helyébe tiszta H alaprajz lép, a levegőtlen udvarok megszűnnek, s csak utcai helyiségek lesznek, az 
ötletszerű nyílásokat pedig úgy alakítják át, hogy a homlokzat a kívánt egységes és nyugodt hatást 
elérje. Ez utóbbi kifejezésen túl csak a két helyen is megfogalmazódó reprezentativitás iránti igény az, 
ami az épület műszaki-mérnöki tartalmán túllép. A reprezentativitás a középület-funkciónak jár, az 
épület egységes és nyugodt hatása "az ország legnagyobb méretű minisztériumát megillető 

reprezentatív megjelenést" kívánja kifejezni. 
 

 



Az egykori Belügyminisztérium ma az Országgyűlés irodaháza. 

 
A Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) székháza a korszak első jelentős 
új középülete volt, amelyre még 1947 decemberében írtak ki meghívásos pályázatot. A beérkezett tíz 
tervet az Új Építészet 1948 márciusi számában mutatta be Major Máté.[ xvi] (A végül felépült házról - 
amely a pályázaton kiemelt tervek szerzőinek közös munkája volt - nem készült korabeli ismertetés, 
az épület 1949-re a modern építészet elleni támadások egyik fő célpontja lett.) A MÉMOSZ-székház 
programjában funkcionális követelmények szerepeltek, s ennek megfelelően az egyes tervek 
értékelésében is a funkcionalitás lett az első szempont. A második az épület megjelenése, amely 
akkor jó, ha az "épület tömegeinek összefoglalása, a felületek tisztasága nyugodt és finom" (Perényi-
féle terv); sőt e jegyben akár művészi is lehet: a "magasépület értelmes, világos és monumentális 

kubusa, a terasszal fedett zsibongó által tövébe vágott mély árnyékkal, a Dózsa György úti három 

különböző magasságú és kialakítású tömeg ritmusa és egyensúlya magas művészi produkció" 
(Preisich-Gádoros-féle terv). 
 

 
Preisich Gábor és Gádoros Lajos terve, Dózsa György úti homlokzat. 
 
Az épülettől elvárt nyugodt megjelenés a funkcionális rendeltetéssel - középület - van összhangban, 
ezért furcsállja a kritikus a Perczel-féle tervet, amelynél "a vasbeton keretek homlokzati kiemelése, 

teraszszerű plasztikája a nyílások feletti - valószínűleg színes - márkizokkal az épület megjelenését, 

rendeltetésének bevallását a szokottnál élénkebbé, vidámabbá varázsolja." 
 

 
Perczel Károly terve, Dózsa György úti homlokzat. 
 



A kiemelt tervek közül a legtöbb formai problémát Szrogh György terve veti föl, amely miközben 
kifogástalan funkcionális elrendezést produkál, a szögletes saroktelekre helyezett negyedkör 
nyugtalan tömege elfogadhatatlan, a "kitűnő fiatal tervezőnek fatális tévedése". A helyes funkcióból 
szükségszerűen következő helyes forma tétele látszik itt megtörni, amit Major Máté nehezen is tud 
feldolgozni, de azért talál megoldást: "ha a körívet kiegyenesítenők ... az alaprajz értéke lényegileg 

nem változik, sőt javul. ".  
 

 
Szrogh György terve, földszinti alaprajz és homlokzat. 

 
1948-ban a MÉMOSZ-székház még csak épült, két másik szakszervezeti székházat azonban már át is 
adtak - igaz, mindkettő átépítés volt. Az épületeket az Új Építészet 1948.11-12. számában ismertette 
Preisich Gábor.[ xvii] A közelgő építészeti szemléletváltás már a cikk felépítésében is megmutatkozik. 
Míg a föntiekben elemzett két írás az épületek funkcionális értékelésével indított, s az architektúrát a 
végére hagyta, addig itt - bár az írás zömét a funkcionális elrendezés ismertetése és a szerkezetek, az 
alkalmazott anyagok leírása teszi ki - a feladat tartalma, az építészeti alkotás formai megoldása kerül 
előre. A reprezentativitás így válik elsődleges szemponttá, immár annak indoklásával együtt: "A 

szocializmus felé haladó társadalom a dolgozó embert szolgáló épületeket, a lakást és a közösség 

építményeit: iskolákat, kultúrházakat, kórházakat stb. helyezi előtérbe és ezek között a 

munkásosztály összetartásának szimbólumát, a - sok évtizedes harcának emlékezetét idéző - 

szakszervezeti székházakat." A Szakszervezeti Tanács székházának tervezője egy korábbi írása szerint[ 
xviii] az épületátalakítással azt akarta elérni, hogy az "egységes és nyugodt képet adjon". A feladatnak 
a - tervekhez képest némileg módosult - megoldása Preisich értékelése szerint "kissé merev, nyugodt, 

de monumentális tömegével, zártságával, komolyságával ... kissé merev, de tisztességesen egyszerű 

és monumentális architektúrára" vezetett.  
 



 
A Szakszervezeti Tanács székháza. Terv: ifj. Fischer Tibor 

 
A másik bemutatott épület, a Bányász Szakszervezet székháza külső megjelenésében "kevésbé fejezi 

ki ... a szakszervezeti székház jellegét". Az épület könnyed, lebegő, eleven és mozgékony, értsd: 
nyugtalan. Ezt a hiányosságot azonban egyelőre még ellensúlyozza "a teljes homlokzaton átmenő, 

egységes, a szerkezetet nyíltan megmutató architektúra, a bejárati donga finom arányai, az egész 

alapelrendezés ötletessége". 
 

 
A Bányász Szakszervezet székháza. Terv: Szrogh György 

 
Az ismertetés - a modern elfogulatlanság elvéből következően - nem foglalkozik a környező 
épületekkel, mindkét épületnél kiemeli azonban azoknak a külsőhöz, a természethez való 
kapcsolatot. A Szakszervezeti Székház tervezője "a belső térhatást hatalmas üvegtáblával 

megnövelve a Városliget pázsitját az előcsarnok zöldjével" hozza össze, míg a Bányász-székházban az 
épület körüli terepszint lesüllyesztésével teremt a tervező közvetlen kertkapcsolatot. 
 
A modern építészet jellemzőit és elveit leíró tanulmányok az új építészet hasznosságát-
funkcionalitását, szerkezetiségét és ésszerűségét emelik ki az egyik oldalon, míg a benne kifejeződő - 
hol nyugodt, hol feszült - korszellem megmutatkozását tekintik művészi tartalmának. Az első modern 
szellemű épületek elemzését nézve az általános elvek és a gyakorlaton számon kért elvek némi 
eltérését tapasztaljuk. Az épületbemutatások és értékelések elsődleges szempontja a funkcionalitás 
(a közlekedők és a helyiségek ésszerű csoportosítása) és a korszerűség (a tiszta funkciók, szerkezetek 



és formák együttese, nagyjából a breueri őszinteség fogalmának megfelelően). Az épületek esztétikai 
megítélésében is ez utóbbi a meghatározó: tiszta, egységes és nyugodt megjelenés. A kontraszt, az 
elemekből fakadó szabad formálás, a játékos konstruktivitás igénye nem jelenik meg a gyakorlat, a 
modern épületek elemzésében, sőt az ilyen irányú kísérletekből következő nyugtalan hatás inkább 
negatív felhanggal szerepel. Az épület és a táj kapcsolata szinte mindenütt megjelenik mint fontos 
szempont: előcsarnok és liget belső és kert összefolyását emeli ki a két szakszervezeti székház már 
idézett elemzése, de a Perényi-féle MÉMOSZ-terv is "az utcát (a liget zöld felületét és levegőjét) 

szerencsésen kapcsolja össze a belső területtel", s végül az "egyedülálló körkilátással a Dunára és a 

budai hegyekre" a Belügyminisztérium tetőszintje is megnyílik a természet felé. 
 

 
Perényi Imre terve a MÉMOSZ-székházra, földszinti alaprajz. 

 
A modern építészet őszintesége "az építészet műszaki és gazdasági síkján a szerkezeti törvények és a 

gyakorlati szervi működések különösen erőteljes érvényre juttatásában nyilatkozik meg", 
leegyszerűsítve: a szerkezet és a funkció kivetül a formára. Az 1945 utáni hazai modern épületeken 
ennél többet kérnek számon elemzőik, a funkció tartalmának kifejeződését, a középület-jelleg formai 
megjelenítését, előbb a reprezentativitást, később a monumentalitást. (A képet némileg torzíthatja, 
hogy mindhárom elemzett forrás középülettel foglalkozik, s a legkorábbi is 1947 őszén, vagyis már az 
un. kék cédulás választások utáni politikai közegben született.) Az új építészet elveit a gyakorlattal, az 
épületekkel szembesítve azok leegyszerűsödtek és kiszolgáltatottakká váltak. A hazai modern 
építészet a szakszerűségéből következő hasznosságára hivatkozva próbálta magát igazolni és 
bizonyos függetlenséget kiharcolni. A függetlenség az első megvalósult épületig tartott, a belső 
morális elkötelezettség helyét pedig fokozatosan átvette a hatalmi szó.  
 

Simon Mariann 
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