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A nemzetközi építészetelméleti szakirodalom mára egységessé vált abban, hogy a 20. század 
építészetének utolsó szakaszhatárát, a modern és a modern utáni korszak váltását 1968-ra 
teszi. Az 1968-as politikai események, illetve a hátterükben lévő ellenkulturális mozgalmak 
látványos megerősítést adtak azoknak a hatvanas évekbeli gyakorlati kísérleteknek és elméleti 
írásoknak, amelyek elindították a nemzetközi modern revízióját. Magyarországon 1968. 
január elsején kezdődött az új gazdasági mechanizmus, ami nemcsak a gazdaság, hanem a 
politika terén is lazítást, nagyobb szabadságot ígért. Az alábbi tanulmány azt vizsgálja, hogy a 
hazai építészek a mechanizmus négy éve alatt hogyan éltek ezzel a – természetesen 
viszonylagos – szabadsággal. Megfogalmazódott-e nálunk is a modern revíziójának az 
igénye? Milyen eszközökkel próbálták az építészek gazdagítani a modernizmust, s ehhez 
honnan vették a mintákat? Az építészeti feladatnak való jobb megfelelésen túl felmerült-e a 
helyhez, a hagyományhoz való kötődésnek az igénye is?  
A hatvanas évek szocializmust építő Magyarországának hivatalos építészete a modern 
építészet – vagy ahogy az egész pártállami időszak meghatározó építészetteoretikusa, Major 
Máté előszeretettel nevezte, az “új építészet” – volt. Az általa éveken át alakított, majd 1967-
ben könyvben is rögzített marxista építészetelmélet szerint a kialakítandó szocialista 
építészethez vezető egyetlen út az új építészet.(1) Az új építészet elveinek követése így 
ideológiai kötöttségként jelentkezett a hazai építészetben: “az építészet képviseli és kifejezi 
társadalmát”. A kötődés a helyhez, netán a hagyományokhoz nem kapott, nem kaphatott 
helyet Majornál, két okból sem. Egyrészt túlságosan friss volt még a szocreál építészetnek a 
nemzeti formát megkövetelő intermezzója, másrészt Major megingathatatlanul hitt a modern 
építészet klasszikus (a húszas-harmincas években megfogalmazott) elveiben, amelyekben az 
általános racionális, emocionális és morális igazságok fogalmazódtak meg. Ez utóbbi 
magyarázza, hogy amikor a hatvanas évek végén Major Máté szerkesztésében útjára indult az 
Akadémiai Kiadó Architektúra sorozata, abban a modern építészet nagy öregjei kaptak helyet. 
Akárcsak a MÉSZ elméleti sorozatában, ahol Frank Lloyd Wright (1970), Le Corbusier 
(1971), majd Mies van der Rohe (1972) elméleti írásait adták ki magyarul. A korábban nem 
ajánlott nyugati szerzők megjelentetése persze komoly hiányt pótolt, mégis anakronisztikussá 
tette a helyzetet, hogy Nagy Elemér Le Corbusier-ről szóló, példának szánt könyve 
ugyanakkor jelent meg nálunk, amikor Philippe Boudon Párizsban kiadta a mester pessaci 
lakótelepének kudarcát bemutató tanulmányát - mindkettő 1969-ben történt. 
Az építész szakma – amely a szocreál elmúltával az ötvenes évek végén örömmel fogadta a 
modernhez való visszatérést – lelkesedése a hatvanas évek végére érezhetően megcsappant. 
Az építészet egyre inkább a mennyiségben érdekelt építőipar kiszolgáltatottjává vált. A 
modern építészet nálunk is kiütköző hiányosságait így könnyen az építőipar számlájára 
lehetett írni, amely kétségtelenül alacsony minőséget produkált. A Magyar Építőművészek 
Szövetségének VII. közgyűlését 1968 áprilisában hívták össze. Az új gazdaságirányítási 
rendszertől az építészek nagyobb önállóságot, a döntések decentralizálását, s persze a szakmai 
szervezetek növekvő szerepvállalását várták. Miközben továbbra is vitathatatlan maradt, hogy 
“az építés művelése, a tervezés, kivitelezés nemcsak szakmai, de jelentős politikai 
tevékenység is”(2), a főtitkári beszámoló az építészet szakmai súlyának a növelését 
fogalmazta meg. A politika által előtérbe helyezett építőiparnak alárendelt építész szakma 
kétségtelenül folyamatosan vesztett társadalmi tekintélyéből. A fejlődést és a szocializmus 
építését az átadott épület légköbméterben és lakásszámban mérő közvélemény a csöpögő 
csapot, a hullámos parkettát és (miután beköltözött) a lakótelepek sivárságát is az építészek 
számlájára írta. Az építőipar mennyiségi és a lakosság minőségi igényeinek a közös 



kielégítését a “korszerű építészet”, a “színvonal emelése” ígérte. A korszerű építészet 
egyértelműen a fejlettebb (értsd iparosított) technika fokozottabb alkalmazását jelentette, 
amelyhez egy új esztétika megteremtése is szükségesnek ítéltetett.(3)  
A közgyűlés több felszólalója által is kritikával illetett elmélet a fentiek szellemében lépett 
tovább. Major Máté 1968 végén, a Valóság hasábjain indított vitát az építészet fogalmainak a 
tisztázásáról. A törekvés értékelhető a minden továbblépést szükségszerűen megelőző 
elméleti alapvetésként, de – és ez a valószínűbb – a világ fogalmakban megnyilvánuló 
újrafelosztására tett kísérletként is. Nem mindegy, hogy az építészet tágabb fogalmának része 
az építés, vagy épp fordítva: az építészet sorolódik be az építés átfogóbb tartalma alá. A kettő 
viszonyában Major Máté szerint “az építészet a végső cél, az eredmény, amelyért minden van, 
az építés pedig csak eszköz, a mód, a folyamat, mellyel ez a cél elérhető”.(4) Az építészet 
mindent magába foglaló koncepciójából következik, hogy Major azt a szokásos épület 
léptékénél kisebb és nagyobb egységekre egyaránt kiterjeszti, vagyis beszélhetünk 
“kistárgyépítészetről”, “építményépítészetről” (hidak, utak), “épületépítészetről” és 
“városépítészetről”. Míg az építészet és az építés Major Máté javasolta rangsora az 
építészetnek és az építőiparnak a gyakorlatban éppen ellentétes hierarchiáját próbálta legalább 
teoretikusan ellensúlyozni, addig a városépítészetnek az építészet alá való rendelése 
megkésett kísérlet volt a településtudomány önállóságának a megakadályozására. A 
válaszcikkek vagy egyértelműen elutasították a városépítészetnek az építészet alá való 
rendelését, vagy az építészet léptékváltásával próbálták meg a konfliktust feloldani. “A ma 
építészetét mind a léptéktágulás folytán, mind a teljességkeresés nyomán a legjobban a 
városépítészet fejezi ki, vagy legalábbis kellene, hogy kifejezze.” – állította írásában Vidor 
Ferenc.(5) Az ötlet használhatónak bizonyult. A gyakorlatban tapasztalható léptékváltás, a 
várostervezési feladatok megszaporodása az építészetelmélet számára is megoldást kínált a 
nyilvánvalóan jelentkező problémákra. Az építészet fogalmának helyét átvette az épített 
környezet, az építészettudomány tárgya az építészeti környezet lett,(6) s míg régebben 
építésről és tervezésről volt szó, addig a hetvenes évek fordulóján a nagyipari építéshez a 
nagyipari tervezés illett.(7)  
Az épületről a városra sikló tekintet nem kellett, hogy észrevegye a házak funkcionális 
gondjait és igénytelen formálását, a baj csak az volt, hogy az új városrészekkel, a nagyobb 
léptékkel sem volt minden rendben. Granasztói Pálnak a hazai urbanisztika helyzetéről 1968-
ban írott cikke az új lakótelepek problémáira is kitért.(8) A lakótelepek általános, vagyis nem 
speciálisan hazai (szocialista) gondjait a szerző öt pontban foglalta össze: Az új lakótelepek 
kirekesztődnek, elkülönülnek a korábbi várostól; kihaltak, nem eléggé városiasak; hiányoznak 
belőlük a városok jellegzetes ismertető jegyei, a múlt emlékei és maradványai; a városképre a 
monotónia, a sematizmus a jellemző, s végül az új lakótelepek kevéssé fejlődőképesek. Csupa 
olyan vád, amely a telepítést és a tervezést (is) illette. A leírt helyzetet a hazai építészek 
mégsem a modern városépítési elvek kudarcaként élték meg, hanem a politikai célokból, a 
gazdasági korlátokból és az építőipari diktatúrából következő szükségszerűségként. Amiben 
igazuk is volt. Az új gazdasági mechanizmus szellemében 1969-ben ki lehetett adni Szelényi 
Iván és Konrád György könyvét az új lakótelepek szociológiai problémáiról, Granasztói Pál is 
megfogalmazhatta fenntartásait a Társadalmi Szemlében, de ugyanezt a kritikát már nem 
lehetett leírni egy napilapban.(9) A laikusok idegenkedése a paneltől ezek után csak 
maradiságukkal volt magyarázható. 
 



 
Magyar Nemzet, 1971. április 27. 

Az elmélet a klasszikus, funkcionalista modernizmust írta elő, a politika a mennyiséget és a 
házgyárat diktálta az építészeknek, akik így, inkább érezve a politikai, mint az elméleti 
kötöttségeket, a problémákat nem a modernizmusból, hanem annak szegényes, hazai 
változatából eredeztették. A nemzetközi modern egységesítő, uniformizáló hatásával 
szembeni tiltakozásként születő regionális, helyi építészetnek így nem volt nálunk igazi 
alapja, mint ahogy a modern gazdagítására nyugaton ekkor már felfedezett, a mindennapi 
elemeket beemelő, participatív építészetnek sem. Pedig a társadalomtudományok és a 
publicisztika a nemzetinek és a hazának a szocializmuson belül értelmezhető fogalmát a 
gazdasági mechanizmus előszelében és később, az időszak során többször is körüljárták.(10) 
A téma felvetése maga az enyhülés jele volt. A szocializmus felépítésével elhaló nemzetek 
gondolatához képest lényeges különbséget jelentett Mód Aladár megfogalmazása: “ a 
szocializmus nem a népek uniformizálását, a nemzeti különbségek mechanikus felszámolását, 
nem a nemzeti fejlődés végét, hanem új és magasabb rendű fejlődésnek kezdetét, a nemzetek 
szocialista nemzetekké való felemelkedését foglalja magában.”(11) Az új elvekből logikusan 
következett, hogy a nemzeti sajátosságok tisztázása a szocializmus építésének immár 
előfeltétele kell, hogy legyen. A feladat nyugodt, elemző elvégzése nemcsak a mechanizmus 
1972-es befagyasztása miatt, hanem a már ekkor is jelentkező szélsőséges indulatok, sarkított 
megfogalmazások miatt nem sikerült. Bár az időszak írásai nem foglalkoztak az építészettel, 
az azonosulás vagy távolságtartás, kötődés a hazához vagy közöny a hazával szemben, 
hazafiság vagy hazafiatlanság stb. polaritásában gondolkozó állásfoglalások már ekkor 
kijelölték azokat a nem minden előzmény nélküli népi és urbánus lövészárkokat, amelyekbe 
utóbb egyes építészek is szükségszerűen beásták magukat.(12) 
Miközben a politika, az építőipar és a hivatalos építészetelmélet is elégedett volt a modern 
építészettel, akadtak azért itthon is újítási, pontosabban megújítási kísérletek. 1964-ben 
készült el Makovecz Imre Cápa vendéglője Velencén, amit folyamatosan követtek a 
SZÖVTERV keretében tervezett vendéglátó épületek: a balatonfüredi Halászkert vendéglő és 
a szekszárdi Sió csárda 1965-ben, a balatonszepezdi üdülőtelep és a budapesti Gulyás csárda 



1967-ben, a sárospataki Borostyán vendégfogadó és a tatabányai Csákányosi csárda 1968-
ban.  

,  
Cápa vendéglő, Velence, 1964 

A felsorolt épületek Makovecznek az 1964 és 1968 közötti időszakban átadott épületei közül 
azok, amelyeket a Magyar Építőművészet is közölt – nem kevés tétel. Az épületek 
kétségtelenül elütöttek az átlagtól. Az ekkorra eluralkodó nagy, szögletes és szürke formákkal 
szemben ezek kicsik, gömbölyűek, és a fekete-fehér képek ellenére érezhetően színesek 
voltak. Az épületbemutatásokat a tervező tárgyszerű, rövid leírása kísérte, a sorban harmadik, 
szekszárdi épülethez azonban külső elemzés is született.  

 
Sió csárda, Szekszárd, 1965 

 
Mendele Ferenc írása az épület sajátos, egyedi megformálását a közönség igényeinek a 
kielégítése irányába tett, az adott színvonalon, de csak az adott épületfunkció esetében 



megengedhető gesztusnak értékelte.(13) Makovecz “játékos” formái azonban nem kerülhették 
el az összehasonlítást, az előképek keresését. Mendele Ferenc két támpontot nevezett meg: a 
szecessziót és a népi építészetet. A szecesszióra utalt “a teraszok íves mellvédfala, a mellvéd 
és a felmenő falak kapcsolata, az épületsarkok levágása, az ablakok és az ajtók formája, 
keretezése.” 

 
Ablakkeretek és teraszmellvéd, 2000 

A népi építészet meghatározó eleme a Sió csárdánál a csonka kontyos, nádfedéses tető, míg “a 
tört fehér vakolat, az előreugró tetővel árnyékban tartott, üvegezett homlokfal sötét foltja” a 
szőlőpincékre emlékeztette a kritikust – s nem csak őt. 

 
Az épület képe a főútról, 1965 

Makovecz Imre 1969-ben Ybl-díjat kapott “a vendéglátó épületek tervezésében a népi 
építészet hangulatához illeszkedő, önálló utat kereső építészeti tevékenységéért”. Nem lehet 
egészen véletlen – inkább a szerkesztő freudi elírása -, hogy a díjról hírt adó Magyar 
Nemzetben már csak az építésznek a “népi építészet terén kifejtett munkássága” szerepelt 
indokolásként.(14) Szecesszió és népi közül a szakmának és a közönségnek is az utóbbi volt 
könnyebben elfogadható, illetve megérthető. 



A külső megítélés, úgy tűnik, elébe futott az alkotói szándéknak. Makovecz korai interjúi azt 
mutatják, hogy az építész célja ekkor még koránt sem egy jellegzetes hazai, netán magyar 
építészet megteremtése volt. Kubinszky Mihály a magyar vidék építészetét vélte felfedezni a 
Gulyás csárda nádfedelében,(15) s a népi építészet hatására kérdezett rá Rozgonyi Iván is. A 
válasz azonban nem egyértelmű: a népi építészet “rengeteg segítséget adott, de nem a 
formaelemek átvétele terén.” Az épületek “azért vannak náddal fedve, mert Magyarországon 
igen kitűnő minőségű nád van, és viszonylag jól tudnak vele dolgozni.”(16) A vállalt 
példakép ezzel szemben Frank Lloyd Wright és az organikus építészet eszméje. “Az épület 
felölt valamilyen karaktert egyrészt a környezetéből, másrészt a belső tartalmából, 
harmadrészt pedig rendkívül kis mértékben belőlem.”(17) 
Bár a természetből eredő élet megragadása és átélése alapvetően emocionálisan lehetséges, a 
hatást kiváltó épületnek mégis kell, hogy legyen valamilyen formája. Ennek a formának a 
racionális keresésére és levezetésére vállalkozott Makovecz Imre és néhány társa, amikor 
1969-ben elindították mozgásforma kísérleteiket. “Az építészet alapelemeit keresve – és 
hajlamomnak megfelelően antropomorf irányban – az emberi mozgást kezdtem vizsgálni, 
melyben test és lélek, tér és idő egyaránt benne foglaltatik.”(18) Az élet dinamikáját 
fényképsorokkal leíró, s így a lendületet sugalló, de azt mégiscsak egy adott pillanatban 
rögzítő formák hatása jól követhető Makovecz 1969 és 1972 közötti, többségükben íves, 
vasbeton elemekkel dolgozó épületein. Ezek a házak tudatos építészeti kísérletek eredményei 
voltak, de ezek a kísérletek nem valamely sajátos helyi megoldásra, magyar út 
megteremtésére törekedtek, hanem a túlzottan racionálissá váló modern építészet megújítására 
a premodern szecesszió, de főleg a modern organikus építészet segítségével. A rendszeres 
népművészeti elemzésekre csak 1973-tól került sor.  
Míg Makovecz és köre a szögletes és lélektelen formák ellen lázadtak, Jurcsik Károly és 
Varga Levente a hatvanas-hetvenes évek fordulóján született munkáikban a merev 
funkcionális elrendezésen és az igénytelen részletképzésen túllépve akarták megújítani a 
modern építészetet. A vállalás kevesebb látványos (közönség)sikert ígért, miközben a 
hagyományos építéstechnika és az egyedi szerkezetek alkalmazása óvatosságra intették a 
szakmai bírálókat is. Az 1969-ben átadott orgoványi művelődési házról Szrogh György írt 
lelkes kritikát.(19) Írása végén azonban ő is feltette a kérdést: “A művességnek ez a foka-
formája nem ütközik-e az iparosítás, a tömegcikk másfajta igény mértékével?” A válasz 
természetesen tagadó volt, de az indokolásban benne volt az is, hogy az ilyen kitérők 
egyediek, nem fejleszthetőek általános követelménnyé és mércévé. Az útkeresés maga 
megengedett volt, csak vigyázni kellett, ne legyen túl sok a követő. 

 
Művelődési ház, Orgovány, 2000 



Az orgoványi épületnek két fő érdemét emelte ki Szrogh György: a flexibilis használatot 
lehetővé tevő térszervezést, és a gondos, összehangolt anyagválasztást és részletképzést. 
Előbbinek nyilvánvaló előképeként szolgálhattak Jurcsik számára Louis Kahn és a 
strukturalisták gondolatai.(20) A kiszolgált és a kiszolgáló terek kettősségének elve 
magyarázza az összeszűkülő, majd kiteresedő, de mindenhova eljutó előcsarnok-folyosó 
meghatározó szerepét, amelyhez kifele a közösségi terek kapcsolódnak, s amely befele 
magként zárja körül a ruhatár és a wc kiszolgáló blokkját. Az épület megjelenését a kívül-
belül egységesen fehérre meszelt, vertikálisan tagolt nyerstégla felület és a feszített osztású 
fenyő nyílászárók határozzák meg. Talán a tégla használata, talán a várfalszerű, függőleges 
osztások, talán a formák helyett az anyagszerűség hangsúlyozása miatt, a kritikus az 
épületben “hűvösen szép, puritán szemléletet” vél felfedezni, sőt egyes részletekben (az 
ablakkönyöklők kiképzése) direkt angol utalásokat lát, s hiányolja a “népi építészetből ismert, 
hasonlóan puritán és mégis valamivel melegebb” atmoszférát. 

 
Homlokzatrészlet, 2000 

Arról nem esik szó, hogy mi az, amivel az épületet “melegebbé” lehetne tenni. Másként ítéli 
meg az épület illeszkedését néhány évvel később egy rövid bemutatás: “Laposan elterülő 
tömege, gazdagon tagolt, szélesen terpeszkedő arányai, éles kontrasztjai, és puritán 
anyagkezelése segíti beilleszkedését az alföldi környezetbe.”(21) Mindezek ellenére az 
orgoványi művelődési ház tervezői – akik a “Fejleszthető művelődési otthonok” 
tervpályázaton nyertes tervüket alkalmazták a helyszínre - valószínűleg inkább egy általában 



jól funkcionáló és igényesen megoldott épületet akartak készíteni, mintsem az orgoványi hely 
szellemét megidézni.  
Tagadhatatlan viszont, hogy a szekszárdi városközpont tervezésénél a helyből indult ki 
ugyanez az építész páros. (irodaházak: Jurcsik Károly, 1969; áruház és irodaház: Jurcsik 
Károly és Varga Levente, 1971 és 1972) A cél a városi szövet megtartása, illetve 
továbbépítése volt, úgy, hogy a létrehozott terek és utcák indukálják a városi használatot, a 
“funkció kövesse a formát”. Az egyes épületeknek az orgoványihoz hasonlóan tiszta belső 
szervezése mellett Szekszárdon a kisvárosi atmoszféra megteremtése volt a fő szempont. “Az 
új épületek tervezésénél oly tér- és tömegkompozíciós meggondolások vezettek, hogy a régi 
és új részek között töretlen átmenetet, kontinuitást biztosítsunk… A csak gyalogosforgalomra 
tervezett térrendszer a forgalmi és funkcionális igényeket is tükrözi, térbővületek, átjárók, 
terek együtteséből alakul ki.”(22) A tereket a közbeiktatott lépcsők szintben is tagolják, 
miközben a térburkolat osztása a homlokzatburkolattal is össze van hangolva.  

 
Irodaházak, Szekszárd, 2000 

A tudatos szerkesztés és a kisvárosi lépték megtartása mellett itt is az anyaghasználatnak és a 
részletképzésnek van fontos szerepe. Az épületek meghatározó klinkerburkolatának 
keménységét függőleges falsávok és ablakmezők oldják. A tégla mellett szerepet kapó fa, pala 
és műkő homlokzati elemek nemcsak összekötik, hanem különböző súlyú alkalmazásuk által 
karakteressé is teszik az egyes épületeket.  



 
A Korzó áruház részlete, 2000 

A teljes épületegyüttes elkészülte után íródott elemzés is a következetes anyaghasználatot, az 
alkalmazott részletek rokonságát és a szerkesztés logikáját emeli ki. Szinte ugyanazt kéri 
viszont számon az épületeken, amit már Orgoványból is hiányolt a recenzens: “vannak, akik 
anglicizmussal vádolják, számon kérik tőle magyarságát, technizált világunk szerelt króm-
üveg csillogását.”(23) Vagyis az épületek olyan angolosak-idegenek, nem elég magyarosak-
hazaiak. Hogy a kritikus mit ért magyaros alatt, nem fejti ki, de a szövegrészlet előző sorából 
– “formáival, anyaghasználatával, féltő gondosságával, ritka művességgel megmunkált 
részleteinek létjogosultságával lehetne vitatkozni” – következtetve félő, hogy “technizált 
világunk szerelt króm-üveg csillogását.” 
Az 1968-as gazdasági mechanizmus lehetőséget adott az egyetlen hivatalos iránytól való 
óvatos eltérésekre – az építészetben is. Az építészek is megtették a maguk, egyelőre még 
elszigetelt kísérleteit a modern építészet megújítására, a helyhez kötődő (netán magyar) 
építészet kidolgozása azonban még nem fogalmazódott meg önálló célként. Ha mint 
“melléktermék”, mégis megvalósulni látszott, a magyar, a nemzeti építészet atmoszféráját a 
közönség és a szakma is csak a népi építészettel rokonítható formákban és megoldásokban 
vélte felismerni. 1969-ben a kortárs építészetről szólva, a modern építészet változatait 
kialakító tényezők (technika és funkció) mellé még Major Máté is “a táji, helyi adottságokból, 
sőt bizonyos mértékig a népi hagyományokból származó” variálódást sorolta föl, mint 
lehetséges tényezőt.(24) 
Az 1972-es év folyamán aztán világossá vált, hogy az új gazdasági mechanizmus nem 
folytatható. A rendszer bekeményítése a viszonylagos szellemi szabadság újbóli korlátozását 
is jelentette. “A marxista kritikában nincs helye ideológiai pluralizmusnak; a marxizmus az 
egyetlen, gyakorlati cselekvésre vezető , a szellemi erőket szervező és összefogó eszme.” – 



szólt a hivatalos iránymutatás.(25) Az építészetelmélet a gyeplő szorosabbra húzásában is 
élen járt. Major Máté revideálta nézeteit és sietett rögzíteni, hogy az új építészeten belül nincs 
helye irányzatoknak. “Az új építészet “irányzata” tehát lényegében az egyetlen a mai 
építészetben. Ezért nem is “irányzat”, hanem (dialektikus) elvek és módszer egysége, mely 
egyedül képes az építészet problémáit megoldani, és mindenkor, a jövőben is, új építészetet 
teremteni.”(26) Ekkor azonban már nem lehetett mindent ott folytatni, ahol négy évvel 
korábban abbahagyták. 1969 óta működött a Makovecz-féle magán mesteriskola, s 1970-ben 
a MÉSZ hivatalos mesteriskolája, a Fiatal Építészek Köre is újra indult, 1972-ben 35-en 
végezték el az első ciklust és 33-an kezdték el a másodikat. A szellem kiszabadult a 
palackból. 

Simon Mariann 

* A tanulmány az Open Society Support Foundation RSS 577/1999-es számú programja 
keretében készült. 
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