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Tisztelt Olvasó!

A

2013-ban útjára indított „Ingatlanfejlesztés anno”
kiskönyv sorozatunk, a Lánchíd történetéről szóló első
kötet, majd a Budapesti Központi Vásárcsarnok létesítését

bemutató második kötet, és a Budapest-i bérházépítés aranykorát

összefoglaló harmadik kötet, majd a Szabadság tér történetéről
szóló negyedik kiadvány után 2017-ben, a magyar irodapiac legjelentősebb helyszínét a Váci úti irodasugárút kialakulását mutatta
be. A tavalyi hatodik kötet témája pedig a 2018-ban 100 éves
Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló volt.
Kiskönyv sorozatunk legújabb része a BAUHAUS-t dolgozza fel,
nem csupán alapításának 100 éves évfordulója miatt. Témaválasztásunkat inkább a magyar építészetre, Budapest városképére
gyakorolt hatása és a modern lakóháztervezés és -építés újszerű
megközelítése indokolja. Mindezek mellett szerettünk volna
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emléket állítani azoknak a kiváló magyar építészeknek is, aki

4

a Bauhaus iskola alapító mestereit meghaladó módon fejlesztették tovább a „modern” építészeti stílust.

Sebestyén Ágnes Anna színvonalas, igényes munkáját megköszönve ajánlom olvasóink figyelmébe e kiadványt, bízva abban,
hogy ismét érdekes és értékes témával gazdagítjuk a magyar
ingatlanfejlesztés történetét bemutató sorozatunkat.
Budapest, 2019. november 20.

dr. Takács Ernő
elnök
Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

„A legjobb dolog,
amit Gropius valaha tett,
hogy feltalálta ezt
[vagyis a Bauhaus]
nevet. A világért sem
változtatnám meg.” 1
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LUDWIG MIES VAN DER ROHE
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Bevezető

E

sorokat Ludwig Mies van der Rohe építész, a Bauhaus harmadik
igazgatója mondta Walter Gropius építészről (1883–1969), a Bauhaus alapító igazgatójáról, utalva arra a tényre, hogy a Bauhaus

mint eszme, brand, illetve mint frappáns név már az iskola működése

alatt az egész világon visszhangra talált. A Bauhaus iskolát 1919-ben
alapították Weimarban, s hamar gyűjtőhelyévé vált a korszak progres�szív alkotóinak és az új oktatási elvekre fogékony ifjú művészeknek.2
Annak ellenére, hogy a Bauhausban csupán 1927-től folyt hivatalos
építészeti oktatás, az iskola neve hamar összeforrt a modern építészettel. Az építészeti vonatkozást már az iskola neve is implikálja: a Bau
németül „épület”-et jelent, illetve az „épít” ige tövét
képezi, a Haus pedig azt jelenti, „ház”. Az iskola Gropius által megfogalmazott 1919-es manifesztuma
pedig az épületet mint minden művészet összehangolt munkája révén születő célt jelölte ki.
A Bauhaus közel másfél évtizedes fennállása alatt
számos jelentős építész dolgozott az iskolában,
illetve több, később meghatározóvá vált alkotó
szívta itt magába diákként és pályakezdőként
a Bauhaus szellemiségét. Az iskola mindhárom
A BAUHAUS
PECSÉTJE WEINER
TIBOR BAUHAUSDIPLOMÁJÁN, 1930
MÉM MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

igazgatója, Walter Gropius, Hannes Meyer és Ludwig Mies van der
Rohe is építész volt. Mindannyian a modern mozgalom építészetének
vezető alakjai voltak, akik nemzetközi szinten is formálták a modern
építészet alakulását, tanítványaikon keresztül közvetve oktatóként
is. Számos külföldi diák vitte haza és alkalmazta saját vagy választott
országának körülményeihez igazítva és továbbfejlesztve a Bau
hausban tanult elveket. Ilyen volt Magyarországon Molnár Farkas,
Tel-Avivban Arieh Sharon, vagy Japánban Iwao Yamawaki.
Az építészetre vonatkozó asszociációkra ad okot továbbá a Bauhaus
dessaui épülete, a modern építészet egyik ikonikus alkotása, amely
szorosan összefonódott az iskola nevével. A Weimarból Dessauba

A BAUHAUS
ÉPÜLETE
DESSAUBAN,
ÉPÍTÉSZ: WALTER
GROPIUS,
1925–1926
FOTÓ: HORÁNYI
ÉVA, 2019

költöző iskola új épületét az igazgató Walter Gropius tervezte,
és 1926-ban nyílt meg, magába foglalva oktatótermeket, műhelyeket,
kollégiumot és egyéb kiszolgáló helyiségeket, illetve különálló épületekben a mestertanárok otthonait. Az épületegyüttes gyorsan ismertté
vált, elsősorban Gropius tevékenységének köszönhetően, aki kampányt folytatott az épületben manifesztálódott építészeti elvei és az itt
zajló munka népszerűsítéséért. A lapos tetős, kubusokból álló, fehérre
meszelt és nagy üvegfelületekkel operáló épület és a pécsi születésű
Breuer Marcell tervezte csőbútorokkal berendezett enteriőrök képei
a Bauhaus kiadványai, valamint a nyomtatott sajtó révén széles körben
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ismertté váltak. A Bauhausban tevékenykedő fotósok, így a magyar
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származású Moholy-Nagy László és felesége, Lucia Moholy, valamint
Erich Consemüller számos fényképet készítettek az épületről, melyek
aztán megjelentek különböző publikációkban, majd azokból további
orgánumok is átvették szerte a világban.
Walter Gropius 1928-ban lemondott az iskola vezetéséről,
és elhagyta a Bauhaust, őt az igazgatói székben előbb Hannes Meyer
(1928–1930 között), majd Ludwig Mies van der Rohe (1930–1933

között) építészek követték. 1932-ben az iskola politikai okokból Berlinbe költözött, s itt működött, amíg 1933-ban a nácik be nem zárták
az intézményt. Annak ellenére, hogy a Bauhaus működésének tizenöt
éve alatt három igazgató vezetésével, három különböző helyszínen
és változó oktatói gárdával
működött, hosszú távra Gropius
határozta meg az iskola
recepcióját. Az ő időszakából
is inkább az 1923 utáni évek
kerültek a fókuszba, a „művészet és technika – új egység”
jelszavával, árnyékba borítva
a Bauhaus korai expresszionista
korszakát. Ennek eredményeWALTER GROPIUS
ÉS FELESÉGE, ISE
GROPIUS LÁTOGATÁSA MOLNÁR
FARKAS LOTZ
KÁROLY UTCAI
LAKÁSÁBAN,
AZ ELŐTÉRBEN
MOLNÁR FARKAS
LÁNYA, ÉVA,
BUDAPEST, 1934
MÉM MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

képp a funckionalista esztétika, a sorozatgyártás ideája és a típustervezés lett kívánatos. Ugyan a Bauhaus 1923 és 1928 közötti időszaka
az iskolának csak egyik arca volt, a Bauhaus neve az akkori művészeti
termeléssel fonódott igazán össze, és ez napjainkban is meghatározza a Bauhausról alkotott közkeletű vélekedést.
Gropius számos kiállítást rendezett és több publikációt jelentetett
meg erről az időszakról 1928 után is. Kiemelkedik közülük a New
York-i Museum of Modern Art „Bauhaus: 1919–1928” című kiállítása,
amely 1938. december 7. és 1939. január 30. között volt látható
a modern művészet egyik legfontosabb, intézményesített kiállítóhelyén. Ez volt talán a legfőbb lépés a gropiusi Bauhaus-életmű kanonizálásában. Gropius akkor már az Amerikai Egyesült Államokban élt,
ahova 1937-ben emigrált. Magyar tanítványa, Breuer Marcell még
ebben az évben követte, és ők ketten együtt tanítottak a Harvard
Egyetemen, és közös építészeti irodát vezettek 1941-ig.
Gropius munkásságát a hazai szakmai és nagyközönség jól ismerte,
nagyrészt a sajtóból és egyéb publikációk révén. 1934-ben Gropius
személyesen is ellátogatott Magyarországra, és előadott Budapesten,

TÁLOS GYULA:
EGY SZTEREOTIP
MODERNISTA
VILLA TERVE
TÉLIKERTTEL,
TETŐTERASSZAL,
SZALAG- ÉS KÖRABLAKKAL, 1935
MÉM MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben, s ennek komoly propagandaértéke volt.3 A látogatás egyik hazai szervezője Gropius egykori
tanítványa és munkatársa, Molnár Farkas építész volt, aki 1921
és 1924 között tanult a weimari Bauhausban. Molnár bízott abban,
hogy Gropius tekintélye és nemzetközi hírneve megerősítheti saját
és modern törekvésű kollégái hazai pozícióját, igazolhatja céljaikat.
Magyarországon ugyan a modern építészet képviselői 1934-re már
látható eredményeket tudtak felmutatni, s folyóiratok révén a nemzetközi fejlemények és elvek is ismertek voltak, a munka nem ért
véget. Bár Gropius budapesti látogatása végül nem hozott fordulatot
sem Molnár pályafutásában, sem a modern építészet hazai fogadtatásában, történeti szempontból fontos mozzanatként értékelhető,
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hiszen a felfokozott sajtóérdeklődés révén sűrített képet kapunk
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a modern építészetről és a Bauhausról alkotott korabeli felfogásról,
illetve az ezzel kapcsolatos félreértésekről, félreinterpretálásokról.
Molnár azt kérte Gropiustól, hogy értékelje a modern építészet eredményeit, és állítsa mérlegre akkori helyzetét. Gropius előadásában
az ő és hasonló szellemű kortársai által sokat hangoztatott dilemmát
hangsúlyozta, miszerint „azonnal megkezdődött az utánzók
és félreértők elleni harc is, akik minden épületben és bútorban, ami

a dekorációkat nélkülözte, a »bauhaus-stílus«-hoz való tartozásukat
fedezték fel és a jól megalapozott bauhaus-munkát divattá laposították el. a bauhaus célja azonban nem »stílus«, nem rendszer vagy
dogma, nem is recept vagy divat! azért hatott mindig élettől teljesnek, mert nem függött a formától, hanem a váltakozó forma mögött
az élet fluidumát kereste!”4 Gropius máshol ezt úgy fogalmazta meg,
hogy a Bauhaus arra a kérdésre keresett választ, hogyan lehet úgy
művészt képezni, hogy megtalálja helyét a gépkorszakban,5 vagyis
egy új technológiai környezet által meghatározott, és megváltozott
életmódot kívánó korban.
Az általános félreértésről tanúskodik a hazai napisajtó is. Az Est
például a következőképp harangozta be Gropius budapesti látogatását: „Szombat éjjel Budapestre érkezett Walter Gropius, a világhírű
német építész, a Bauhaus-irány
megteremtője. [...] A Bauhausház, a Bauhaus-bútor, vagy
a Bauhaus-műtárgy nem ismeri
a cirádákat, a fölösleges díszítőelemeket. Csak a lényeget
fejezi ki, csak a célszerűséggel
és az anyagszerűséggel törődik.
Legnépszerűbb megjelenési
formája a sima falú, lapos
KOZMA LAJOS:
ENTERIŐR TERVE
VIRÁGABLAKKAL
ÉS CSŐBÚTORR AL
A HAVAS-VILLÁHOZ,
BUDAPEST,
II. KER., HANKÓCZY
UTCA 2., 1931
MÉM MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

tetejű, nagy üvegfelületekkel dolgozó ház és benne az egyszerűségében is hatásos és szép csőbútor.”6 Természetesen a kritikusok
is megszólaltak, így például Márai Sándor, aki hasonló szavakkal,
de negatív felhanggal szólította meg esszéje címzettjét, Gropiust:
„Az Ön mozgalma, felfogása és stílusa elhatolt hozzánk is, néhány
fiatal és feltétlenül tehetséges építész kisebb városrészeket épített
már Budán a Bauhaus stílusában. Ezekhez a házakhoz csak azért
merek hozzászólni, mert élnem kell falaik között, én vagyok a kortárs,
a partáj, akinek Ön kitalál. S ha meghívnak az ön szellemében épített
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házakba, bele kell ülnöm a csőbútorokba, meg kell bámulnom a kak-
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tuszokat a bonyolult étazsérek polcain, Ön hat reám, nem térhetek
ki többé a Bauhaus felfogása elől. Ezért merek csak szólni Önhöz.
Higyje el, nem vagyok frivol, s ha nem is értek hozzá, nagyjából
sejtem szándékait, nem tartozom a makacson reakciós lelkek közé,
s nem vagyok a múlt megrögzött szerelmese. Én csak kortárs vagyok,
aki szenved. Többek között az Ön stílusától is.”7
A „Bauhaus-stílus” mint kifejezés tehát egyidős a modern mozgalom
térnyerésével. A Napraforgó utcai kislakásos lakótelep 1931-es meg-

A NAPRAFORGÓ
UTCAI KÍSÉRLETI
LAKÓTELEP
A MEGNYITÁS
IDEJÉN,
BUDAPEST, 1931
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI
MÚZEUM, FOTÓ:
BÁNÓ ERNŐ, 1931

nyitásakor is szerepelt a napisajtóban a „modern stílus”, „modern
szellemű”, „új építészeti stílus” elnevezések mellett a „Bauhaus-stílus”
is a következőképp: „Az egész ügyért igen nagy lelkesedéssel dolgozó
Kertész K. Róbert klinkertéglás szép épülete, Kaffka Péter nagyrészt
terraszos házai, valamint ifjabb Masirevich György, Fischer József,
Kozma Lajos, Tauszig és Róth, Ligeti és Molnár színes, ízléses Bauhausstílusú családi házai, valamint a Haas és Somogyi cég hatalmas méretű
ablakai – amelyek szinte egyesítik a lakószobát a kerttel – tetszettek
legjobban.”8 Gropius, illetve a modern mozgalom hazai képviselői

tehát hiába tiltakoztak e megnevezés ellen, a köznyelvben már a Bauhaus működése idején meggyökeresedett, és a mai napig használatos.
A gropiusi propaganda tehát hosszú távra, de nem minden szempontból Gropius szándékának megfelelően hatott, s a dessaui Bauhaus
esztétikája egy teljes korszak meghatározó építészeti stílusának,
a modern építészetnek a címkéjévé vált. A mai ingatlanhirdetésekben
egy lapos tetős, fehérre festett, szalag- vagy körablakos ház biztosan
„Bauhaus-stílusúként” fog szerepelni, s a nagy méretű üvegfelületek
vagy az enteriőrben esetlegesen felbukkanó csőbútorok még tovább
erősítik ezt a sztereotípiát. Ha azonban hűek szeretnénk maradni
a modern mozgalom építészei által megfogalmazott elvekhez, akkor
az általánosító és félrevezető „Bauhaus-stílus” megnevezés helyett
a két világháború közötti időszak korszerű építészetére a „modern”
megnevezést célszerű alkalmazni.9 Főleg, hogy a modern építészetet számos tényező, alkotó és tendencia alakította: a Bauhaus csak
az egyik, de nem az egyetlen műhelye volt.
Jelen könyv a Bauhaus alapításának százéves évfordulója alkalmából
elemzi a két világháború közötti időszak, elsősorban az 1930-as évek
modern magyar lakóépületeit, a „Bauhaus-stílus” mint közkeletű elnevezés felől megközelítve a korszak modern építészetének valójában
igencsak sokszínű jelenségét. A már annak idején következetlen címkézés ráadásul megvilágítja azt a problémát, hogy a megrendelők, befektetők és lakók mennyire előítéletesen, vagy épp ellenkezőleg, mekkora
elfogultsággal közelítettek épületekhez, építészeti gondolatokhoz. Ily
M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

módon a könyv a modern építészet társadalmi elfogadásáról, és ezzel
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együtt az ingatlanfejlesztők szempontjairól is szól.

MODERN CSALÁDI
HÁZ, BUDAPEST,
II. KER., NAPRAFORGÓ UTCA 20.,
ÉPÍTÉSZ: FISCHER
JÓZSEF, 1931
FOTÓ: SEBESTYÉN
ÁGNES ANNA, 2019
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LAKÓTELEP
ÉPÍTÉSE, DESSAUTÖRTEN, ÉPÍTÉSZ:
HANNES MEYER,
KÖZREMŰKÖDŐ:
WEINER TIBOR,
1929–1930
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM
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Magyar építészek
a Bauhausban

18
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FORBÁT ALFRÉD:
KAKTUSZ
ÉPÍTÉSZET T EL,
1923
ARKDES
GYŰJTEMÉNY,
STOCKHOLM

A

magyar művészet- és építészettörténetben a Bauhaus mint
címke használata néhány konkrét esetben indokolható,
de ezekben az esetekben sem stílusként. A százéves évfor-

duló kapcsán sokszor elhangzik, és a 2010-ben Pécsett megrende-

zett „A művészettől az életig: Magyarok a Bauhausban” című kiállítás
és kapcsolódó katalógusa is bemutatta, hogy a Bauhausban több
jelentős magyar alkotó volt jelen hallgatóként és/vagy oktatóként.10
Így a Bauhaus történetének legnagyobb hatású művészei között
számon tartott Moholy-Nagy László (1923–1928 között) és Breuer
Marcell (rövidebb megszakítással 1920–1928 között), valamint többek között Berger Otti textilművész (1927–1932 között), Fodor-Mittag
Etel (1928–1930 között és 1932-ben) és Kárász Judit (1931–1932
között) fotográfusok, Molnár Farkas (1921–1924 között) és Weiner
Tibor (1929–1930 között) építészek, továbbá Weininger Andor festő,
építész, formatervező (1921–1928 között).
ÉLETKÉP
A BAUHAUSBÓL:
UGRÁS AZ ISKOLA
KANTINJÁNAK
TERASZÁRÓL
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI
MÚZEUM, FOTÓ:
FODOR-MITTAG
ETEL, 1929

Forbát Alfréd (1897–1972) építész neve szintén gyakran elhangzik
a magyar Bauhäuslerek között, de ő Weimarban nem a Bauhaus
kötelékében, hanem Gropius irodájának munkatársaként dolgozott
1920 és 1922 között. Gropius irodája az iskolától függetlenül működött, a legjelentősebb állandó munkatárs Adolf Meyer volt. Forbát

SIEMENSSTADT,
BERLIN, ÉPÍTÉSZ:
FORBÁT ALFRÉD,
1929–1930
ARKDES GYŰJTEMÉNY, STOCKHOLM

ezt követően 1932-ig építészként tevékenykedett Németországban,
majd rövid szovjetunióbeli tartózkodás után, 1933 és 1938 között
Pécsett folytatott építészi tevékenységet. 1938-ban Svédországba
emigrált, és 1972-ben bekövetkezett haláláig ott élt és dolgozott.
A nemzetközi építészeti szcénában és szakmai fórumokon elsősorban a Berlin Siemensstadt lakótelepen tervezett három bérháza
(1929–1930) révén hagyott nyomot, melyeket széles körben publikáltak, itthon pedig főként pécsi tevékenysége miatt érdemel említést.
Forbát hazai építészetének jelentősége vitathatatlan, értékelésénél
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mégis érdemes a jelen és a közelmúlt építészettörténeti tanul-
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mányait figyelembe venni. Eszerint, bár a világlátott építész pécsi
házai rendkívül egyszerűek, letisztultak, mégis kevésbé tekinthetők
progresszívnek, mint egyes itthoni kortársainak a munkái.11 Forbát
monográfusa, Mendöl Zsuzsanna szavaival: „Megvalósult épületei
olykor inkább az adott realitásba és kulturális kontextusba illeszkednek, semmint hogy a Bauhaus nevével jelzett modern formálás
paradigmatikus alkotásainak tekinthetnénk őket. Tervhagyatékának

FORBÁT ALFRÉD:
BÁLVÁNYI ENDRE
ÉS NEJE, CSATÁRY
ERZSÉBET CSALÁDI
HÁZÁNAK TERVE,
PÉCS, KAPOSVÁRI
UTCA 17., 1934
ARKDES GYŰJTEMÉNY, STOCKHOLM

megismerése […] meggyőzőbben mutatja az irányzathoz való tartozását, építészi kvalitásait.”12
A Bauhausban tanult Molnár Farkas (1897–1945) tevékenysége
és annak hatása azonban vitathatatlanul túlmutat munkássága
időbeli és térbeli keretein, szervező és építészetközvetítő aktivitásával pedig túllépett a szakma fizikai határain. Molnár építészi
és festői ambíciókkal iratkozott be 1921-ben a weimari Bauhausba.
Mivel 1927 előtt nem volt a Bauhausban hivatalos építészeti oktatás,
az érdeklődő diákoknak egyedül Gropius magánirodájában volt
lehetőségük építészettel foglalkozni. Molnár az 1922–23. tanév téli
szemeszterétől kezdve vett részt az iroda munkájában.13 Az iroda
különböző projektjeihez távlati képeket készített, de konkrét építészeti feladatokban is közreműködött, így például a Chicago Herald
Tribune újság székházának nemzetközi tervpályázatára készített
terveken is dolgozott (1922).
Molnár legismertebb Bauhausban készített terve az ún. Vörös kockaház (1922). A házat típustervnek szánta, és bár sosem valósították
meg, a magyar Bauhäuslerek ikonikus alkotásai között tartjuk számon. A kockaforma és a típustervezés sokáig foglalkoztatta Molnárt,
az 1930-as években itthon megvalósult épületei azonban jelzik, hogy
a megrendelői oldal igényei, az ingatlanfejlesztés iránya, valamint
az építőipari környezet miatt sűrűn kompromisszumokat kellett

MOLNÁR
FARKAS: A VÖRÖS
KOCKAHÁZ TERVE,
1922–1923 (ARCHÍV
TERVFOTÓ)
MÉM MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

kötnie. Ugyanakkor pályája előrehaladtával egyéni alkotói ambíciói
és a modern építészet nemzetközi alakulása is megóvta a Bauhaus
esztétikájának konzerválásától.
Molnár 1925-ben tért haza Weimarból, így a dessaui iskolának
már nem volt hallgatója. Itthon 1927-től Ligeti Pál építész alkalmazásában dolgozott, 1928-ban szerezte meg építész diplomáját
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a budapesti Műegyetemen, majd 1930-as kamarai felvétele
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lehetővé tette önállósodását. Gyakorló építészi munkája mellett
aktív propagandatevékenységet folytatott a modern építészet hazai
térnyerése érdekében. Rendszeresen írt folyóiratokba építészeti,
lakhatási és szociális kérdésekről, illetve előadásokat tartott szakmai
fórumokon. 1928-ban, Svájcban alakult meg a modern építészet
egyik legnagyobb hatású nemzetközi szervezete, a CIAM (Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne, magyarul a Modern Épí-

tészet Nemzetközi Kongresszusai), amelynek Walter Gropius egyik
alapító tagja volt. A CIAM a progresszív építészek országhatárokon
átívelő, problémaorientált szervezete volt, a kortárs építészetet
igyekeztek a társadalmi problémák megoldásával összekapcsolni.
Nemzeti munkacsoportokat alakítottak (CIRPAC), melyek feladata
a problémák feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása volt, hogy
ezekről azután beszámolhassanak a CIAM kongresszusokon. A CIAM
Molnár vezetésével 1929-ben létrehozott magyar csoportja a hazai
propagandatevékenység fontos tényezője lett. A tagság összetétele
az évek során többször változott, a prominens alakok közé sorolható
Molnáron kívül Fischer József, Körner József, Major Máté és Preisich
Gábor építészek, valamennyien a hazai modern mozgalom aktív
és jelentős képviselői. Az 1929-es frankfurti CIAM kongresszuson
a magyar csoport újító, kollektív lakhatást lehetővé tevő kislakásalaprajzokat mutatott be. Molnár és kollégái az építészetet alkalmas
eszköznek vélték a társadalom alakítására és szociális problémák
megoldására. A csoport kiállításait is ennek a témának szentelték, bírálták a fennálló lakhatási viszonyokat, és népszerűsítették
a modern építészet által ígért megoldásokat. A technológia nyújtotta
komfortot és az alapvető higiéniai feltételeket a kisember számára
is elérhetővé kívánták tenni. A nyílt politikai bírálatnak tudható be,
hogy 1932-ben harmadik kiállításukat betiltották, a tablók egy részét
a rendőrség lefoglalta, a szervezőket pedig a bíróság a fennálló rend
elleni izgatás vádjával ítélte el.14
A csoport eközben folyamatosan tudósított szakmai munkájáról, elsősorban a modern építészet szócsövének tekinthető, 1928 és 1948 között
megjelent Tér és Forma folyóiratban, melyet akkor Bierbauer Virgil
(1893–1956) építész szerkesztett. Írtak elméleti cikkeket, bemutatták
terveiket, elképzeléseiket, s még fontosabb, hogy a megvalósult épületeket a szaklap különszámaiban, az ún. CIRPAC-számokban publikálták.15 A CIRPAC-számoknak is komoly tanulsága, hogy mindenfajta
szociális elköteleződés mellett, illetve ellenére, a modern építészet
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Magyarországon igazán a magánépítészetben tudott kibontakozni.
Az első megrendelők az értelmiségi elitből kerültek ki, akik fogékonyak
voltak a modern építészet térszervezése, formavilága és eszközkészlete
iránt. Molnár Farkas építészete is villák, társasvillák és családi házak
építése mentén alakult az 1930-as évek elején, elsősorban az akkor
benépesülő budai hegyvidéken és Pasaréten. Az állam, az egyházak
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és a magánmegrendelők egy része alapvetően konzervatív beállított-
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ságú volt, így az 1920-as évek magyar építészetét uraló neobarokk
még az 1930-as években is tartotta magát. Bár az állami és az egyházi
épületeken igazán csak az 1930-as évek közepe táján jelent meg
modern építészet, a fordulat előkészítőjeként értékelhető a két első
modern magyar templom, a Városmajori Jézus Szíve plébániatemplom
(építész: Árkay Aladár és Bertalan, 1932–1933) és a Pasaréti Páduai
Szent Antal plébániatemplom (építész: Rimanóczy Gyula, 1931–1934).
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Molnár magánmegrendelésein túl, egyedül az Országos Társadalombiztosító Intézettől (OTI) számíthatott közületi megbízásokra. Így
többedmagával16 jegyzi az OTI bérházait a II. János Pál pápa téren
(1933–1935), és a vele akkor közös irodát vezető Fischer Józseffel az OTI
Munkáskórház személyzeti épületét (1933–1936). Az 1930-as évek
közepe táján Molnár – Ferkai András, Molnár monográfusának értéke
lésében – Breuer Marcell építészetét megismerve, egyre inkább elmozdult „a laza és természetes kompozíció, a könnyed, játékos formálás,
az ellentétekre építő és a montázstechnikát felhasználó modernizmus
felé.”17 Anyaghasználatának (eternit és terméskő) és építészete taktilis
tulajdonságainak gazdagodása az 1930-as évek második felében
ugyancsak Breuer Marcell, illetve a modern építészet másik nagyhatású alakja, Le Corbusier munkáinak az ismeretéről tanúskodik.18 Ezt
példázza Molnár Pasaréti úti társasháza (1936), Trombitás utcai villája
(1936) és a csak tervben maradt Istenhegyi úti társasháza (1938 körül).
Ugyanakkor a Molnár munkájára jellemző folyamatos kísérletezés
Bauhausos múltjára vezethető vissza, s jelzi, hogy a Bauhaus eszméjét
valóban a Gropiustól tanultak fényében vitte tovább.

Breuer Marcell (1902–1981) munkássága a hazai ingatlanfejlesztés
szempontjából irreleváns, alakja mégis megkerülhetetlen a magyar
építészeti közéletben játszott szerepe, magyar kapcsolatai és egyetemes építészettörténeti jelentősége miatt. Ő az az alkotó, aki a Bauhaus történetírásából sosem maradt ki, és magyar származása révén
a Bauhausban tevékenykedő magyarok sorában is előkelő helyet
vívott ki magának. Amerikai emigrációjában a második világháború
utáni építészet terén is világhírnevet szerzett olyan művek
tervezésével, mint a párizsi
UNESCO-székház (társtervezők:
Pier Luigi Nervi és Bernard
Zehrfuss, 1952–1958) és a New
York-i Whitney Museum
of American Art (ma: Met
Breuer, társtervező: Hamilton
P. Smith, 1964–1966).
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Breuer 1920-ban iratkozott be a weimari Bauhausba, 1921-től
az Asztalosműhelyben folytatta tanulmányait, ahol megtervezte
az egzotikusnak ható Afrika székét, majd a konstruktivizmus elveire
építő lécvázas székeit. 1924-ben mestervizsgát tett, majd Párizsban dolgozott egy építészirodában. 1925-ben visszatért a Bau
hausba, ahol a Bútorműhely vezetője lett, és így a Bauhaus dessaui
új iskolaépületének és a mesterházaknak a berendezéséért felelt.
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Az enteriőrökben használt fő bútordarab az általa feltalált csőbútor
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lett, aminek ötletét Adler gyártmányú kerékpárja adta. Első csőbútorát, a B3-as klubszéket 1925-ben készítette el, amit hamar több
új modell követett.19 Bútorai forgalmazását Breuer önálló vállalkozásként, a Bauhauson kívül kezdte el. Breuer neve a két világháború
között elsősorban a csőbútor révén vált ismertté, köszönhetően
a bútoraival berendezett Bauhaus- és más modernista enteriőrök
publikációkban való terjesztésének. 20 A hazai népszerűsítés egyik
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fő platformja a Tér és Forma folyóirat volt. A lap nem csupán Breuer
bútorait és enteriőrjeit, hanem épületeit is folyamatosan publikálta, főként a CIRPAC-számokban, ami jelzi egyrészt Breuer hazai
kötődését, jó kollegiális viszonyait és a magyar CIAM-osok igényét
törekvéseik igazolására. Erre jó eszköz volt Breuer sikeresnek értékelt nemzetközi szereplése Németországban, Svájcban, majd NagyBritanniában. Breuer külföldi tevékenységét mindazonáltal megszakította egy magyarországi intermezzo. Molnár Farkas és Fischer
József 1933 végén, 1934 elején hozták létre közös építészirodájukat,
1934-ben pedig csatlakozott hozzájuk az akkor hazatérni szándékozó Breuer. Breuer egy Kisrókus utcai bérelt lakásba költözött,
itt működtették hármuk közös irodáját, és sikerrel szerepeltek
az 1935. évi Budapesti Nemzetközi Vásár tervpályázatán. Első díjas
tervük végül kompromisszumok árán és csupán részben valósult
meg. Minden bizonnyal ez a kudarcélmény és az a tény, hogy nem
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kapott itthon kamarai tagságot – hiszen Bauhaus asztalos mesterlevele nem volt egyenértékű egy építész diplomával –, vezetett
ahhoz, hogy Breuer 1935-ben végleg elhagyta Magyarországot,
és 1937-ig, amikor is Amerikába emigrált, Londonban folytatta
pályáját. Magyar kollégáival, így főleg Bierbauer Virgillel, Fischer
Józseffel és Major Mátéval amerikai emigrációjából is tartotta
a kapcsolatot. Hírneve, illetve magyar kollégái életében, a szakmai
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diskurzusban és a hazai szaksajtóban való jelenléte volt a záloga,
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hogy alakja referenciaponttá vált a modern elveket hirdető magyar
építészek számára. Az általa megalkotott csőbútorban már
önmagában manifesztálódott a köznyelvi „Bauhaus-stílus”: Molnár
Farkas, Bierbauer Virgil és mások Breuer-bútorokkal rendeztek
be enteriőröket, s Breuer bútortervezői tevékenysége számos hazai
követőt (ld. Bakos István) vonzott, akik a modernizmus jegyében
csőbútorokat terveztek.

A Bauhausban megfordult magyar építészek közül Weiner Tibor
(1906–1965) tevékenysége a két világháború közötti Magyarországon érdemben nem kimutatható. 1921-től tanult a budapesti
Műegyetemen, ahol 1929-ben szerzett diplomát. 21 A CIAM magyar
csoportjának tagjaként részt vett a CIAM 1929. évi frankfurti
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kongresszusán, és ebben az évben beiratkozott a Hannes Meyer
vezette dessaui Bauhausba. Meyer mellett részt vett a dessaui
Törten lakótelepének tervezésében. Az itt korábban megépült,
Gropius tervezte sorházas lakótelep helyett Meyer már társasház rendszerben gondolkodott, így épültek meg 1929 és 1930
között nyerstégla falú, függőfolyosós munkáslakóházai. Weiner
1930-ra datált Bauhaus-diplomáját már Mies van der Rohe írta
alá igazgatóként. 22 Weiner ekkor kényszerből elhagyta a Bau
haust, hiszen az iskola kommunista diáksejtjében végzett politikai
tevékenysége miatt kiutasították Anhalt tartományból. Rövid
illegális berlini tartózkodás után 1931 februárjában Meyer és társai
után ment a Szovjetunióba, ahol építészeti tervezéssel foglalkozott.
Innen visszatért Európába, Bázelbe, majd Párizsba költözött, végül
Chilébe emigrált. Chilében Ricardo Müller irodájában dolgozott,
s az 1939. évi nagy földrengést követő helyreállítás során több épü-

30

M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

letük is megvalósult, így például a Központi vásárcsarnok Concepciónban és Abastóban (1940). Santiagóban Ramón Gonzáles Santa
Mariával nyitott közös irodát, és 1946 és 1948 között az ottani
egyetemen meghívott tanárként oktatott. 1948-ban tért haza
Magyarországra, és 1950-től az első hazai szocialista település,
Sztálinváros (ma Dunaújváros)
tervezésével foglalkozott,
hosszú ideig főépítészként.
Először modern elvek szerint
dolgozta ki a város rendezési
tervét, majd politikai nyomásra
át kellett alakítania a szocialista realizmus szellemében.
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Sztálinváros monumentális épületei közül tervezőként ő jegyzi
többek között a Pártházat (1952), a Vasmű út nyolcemeletes
„toronyházát” (1953) és az első, kísérleti panelházat (1959). Weiner
a Bauhausban tanult elveket így itthon nem kamatoztathatta a két
világháború közötti időszakban, hazai tevékenysége a szocreál
építészet kategóriájában értékelhető.
Forbát, Molnár, Breuer és Weiner Bauhausos tanultságú építészekként, mégis mind különböző módokon járultak hozzá a hazai
építészet alakulásához, amit nem lehet egy homogén „Bauhaus-stílus” elnevezéssel jellemezni. Forbát a pécsi tájba igazította higgadt
modernséget képviselő házait, Molnár folyamatos kísérletezése
folytán az 1930-as években egy rendkívül változatos, de koherens
ívet felrajzoló és nemzetközi érdeklődésre számot tartó épületállományt hozott létre, Breuer pedig a hazai lakáskultúrába vitt
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egy mindent megváltoztató új elemet, a csőbútort. Weiner hazai
alkotásai pedig a fentebb is említettek fényében csak a második
világháborút követő időszakot befolyásolták. Az őket körülvevő
szakmai közeg, bár tudatában volt Bauhausos múltjuknak, nem
eszerint helyezte el őket saját térképén.
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„Bauhaus-stílus”
kontra
„modern építészet”

„új építés”

L

áthattuk, hogy Walter Gropius és nyomában Molnár Farkas
is mennyire hevesen tiltakozott a Bauhaus stílusként való meghatározása ellen. A Bauhaust eszmeként vitték tovább pályájuk alatt,

de valahogy nekik is a nevén kellett nevezniük az általuk képviselt
építészeti minőséget. A modern építészet korabeli megnevezése országonként, régiónként, építészcsoportokként is változott, de korántsem
következetes módon. Így találkozhatunk többek között a funkcionaliz-
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mus, racionalizmus, korszerű építészet, nemzetközi stílus megnevezésekkel, de éppen a modern építészek stíluskategóriáktól való irtózása
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folytán az új építés, illetve új építészet elnevezések is használatosak
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voltak. Ez elsősorban a német Neues Bauen és a holland Nieuwe
Bouwen kifejezések tükörfordításaként jelent meg a magyar nyelvben.
Molnár Farkas előszeretettel használta ezt a megnevezést: 1933-ban
új építés címmel jelentette meg addigi munkásságát összefoglaló
rövid könyvét,23 cikkeiben és fordításaiban pedig egyaránt találkozunk az új építés és az új építészet kifejezésekkel. CIAM-os körökben
is elterjedt, és a Tér és Forma folyóirat is használta, főként annak
köszönhetően, hogy a lapszerkesztő, Bierbauer Virgil is a stílusban

tervezés és a formalizmus ellensége volt. Bierbauer, Molnár és modernista kollégáik közös elve az volt, hogy a modern ember életmódjából,
mindennapi tevékenységeinek sorából, a funkcióból és az éghajlatból
kell kiindulni. Ennek megfelelően elsőként az alaprajz megtervezése
a fő feladat, és ebből következik csak a külső forma. Ez éles ellentétben
állt például a neobarokk stílussal, de a sokat ostorozott ún. álmodernekkel is, akik a külső formák prioritásából fakadóan a belső térszervezésben gyakran a régi elveket vitték tovább, vagy kompromisszumokra
kényszerültek. Természetesen a valóság ennél árnyaltabb, és a korszak
modern építészeinek kezét is megkötötték például a bérháztervezésben a zártsorú beépítésből fakadó áthidalhatatlan kényszerek.
Mindenesetre a modern építészeti diskurzust alapjaiban határozta
meg az életmód kiindulópontként való kijelölése, és az új építés megnevezést alkalmasnak tartották arra, hogy meghaladják a stíluskategóriákban való gondolkodást.

Le Corbusier
magyar
„tanítványai”
Le Corbusier (született Charles-Édouard Jeanneret, 1887–1965)
svájci-francia építész 1923-ban megjelent nagyhatású könyvének
a Vers une architecture címet adta, ami azt jelenti, egy építészet felé.24
A fordítások zömmel az Új építészet felé címet használták, ami már
megfelelt a németben, hollandban, angolban és magyarban is ismert
új építés/új építészet elnevezéseknek. Le Corbusier szándékát
azonban jobban tükrözi az eredeti francia cím, ahol nemes egyszerűséggel egy építészetről beszél (az egy itt határozatlan névelőként
szerepel), utalva arra, hogy az általa felvázolt elméleti rendszer
teljesen új alapokra helyezi az építészetet. Le Corbusier a korabeli
stílusgyakorlatokat elvetve olyan építészetet hirdetett, ami az ember
és az épített környezet közötti interakciót alapjaiban változtatja meg.

VILLA SAVOYE,
POISSY, ÉPÍTÉSZ:
LE CORBUSIER,
1929–1931
FOTÓ: GEBAUER
IMOLA, 2019

Kiindulópontja a gépkorszak mint technológiai környezet és a funkció
szolgálata. Le Corbusier építészete és elméleti írásai legalább annyira
meghatározók voltak a modern építészet alakulása szempontjából,
mint a Bauhaus, s ez a hazai modern építészetben is kimutatható.
A Le Corbusier által 1926-ban megszövegezett Az új építészet öt pontja
(Les 5 Points d’une architecture nouvelle) hatása elsősorban a szabadon
álló villa- és családiház-építésben jelentkezett. Az öt pont tartalmazza
(1) a talaj szintjéről pillérek (pilotis) segítségével megemelt tömeg,
(2) a szabad alaprajz (a pillérek által hordott épület térhatároló falai
tetszőleges módon helyezhetők el) és (3) a szabad homlokzat elvét,
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valamint (4) a hosszú, vízszintes szalagablak, vagyis az ún. fenêtre
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en longueur és (5) a tetőkert használatát. Ez utóbbi a ház által elfoglalt
(zöld)terület kiváltását célozta. Sajátosságai miatt az öt pontot igazán
csak zöldövezeti fejlesztések alkalmával lehetett átültetni a gyakorlatba, s Le Corbusier épületei közül is látványosan villaépületeiben, így
a Villa de Monzie-ban (Garches, 1927) és a Villa Savoye-ban (Poissy,
1929–1931) manifesztálódott. A két villa, de különösen a Villa Savoye
hamar a modern építészet egyik ikonja lett, s a gyors nemzetközi
információáramlás révén itthon is ismertté vált.

A VILLA SAVOYE
TETŐTERASZA
FOTÓ: GEBAUER
IMOLA, 2019

Kassák Lajos már 1922-ben publikálta Le Corbusier egyik festményét,
majd Kassák MA című lapja Amédée Ozenfant-nal közösen jegyzett
purista kiáltványát; Le Corbusier építészettel kapcsolatos gondolatairól
pedig először a Magyar Írás című lap adott hírt 1924-ben.25 Bierbauer
Virgil Le Corbusier Vers une architecture című könyvéről 1925-ben
két helyen is közölt ismertetőt, a Magyar Művészet folyóiratban
és a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének Havi Füzeteiben.26
Bierbauer a már akkor elhíresült könyvet 1924-ben vásárolta meg
velencei útján, és lelkesedéssel fedezte fel benne egy valóban új építé
szet csíráit és ígéretét. Bierbauer később a Tér és Forma folyóirat
szerkesztőjeként is tudósított Le Corbusier munkáiról.
Le Corbusier írásai, valamint a megvalósult épületeit rögzítő képi
és szöveges információk tehát gyorsan terjedtek nemzetközi körökben,
de a nemzetközi környezet fizikailag is jelen volt a Le Corbusier-irodában, a nála hosszabb-rövidebb ideig dolgozó külföldi építészeknek
köszönhetően. Bierbauer Virgil így írt erről, amikor 1929-ben meglátogatta Le Corbusier-t párizsi irodájában: „fiatal emberek, Európa minden
részéből, de japániak, kínaiak és oroszok is.”27 Az európaiak között
magyar építészeket is számon tart az építészettörténet.28 A CIAM

NYARALÓ
SIÓFOKON,
ÉPÍTÉSZ: MOLNÁR
JÓZSEF, 1931
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI
MÚZEUM, FOTÓ:
BÁNÓ ERNŐ, 1931

magyar csoportjára is igaz, hogy nemcsak a Bauhaus, vagy általában
a német Neues Bauen volt jelen külföldi kapcsolatként, referenciaként,
hanem Le Corbusier is. Molnár József diplomája megszerzését követően
1926 és 1928 között tartózkodott Párizsban, és rajzolóként Le Corbusier-nél is dolgozott. Molnár lábakra állított, vasvázas, szerelhető
nyaralói árulkodnak elsősorban a Le Corbusier-nél töltött évekről.
Az 1920-as évek végétől kezdve, és főként az 1930-as években több
magyar építész is megfordult, illetve dolgozott Le Corbusier műtermében, így 1931–1932-ben Dávid Károly és Wanner János, 1937-ben
Málnai László, 1937-ben és 1939-ben Weltzl János. Dávid Károly szinte
Villa Savoye-parafrázisként is felfogható villát tervezett saját magának
a Gellért-hegyen (1933). A második világháborúban, Budapest ostromaM A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

kor elpusztult épület földszinti oszlopsora, szalagablakai és tetőterasza
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egyértelműen utalnak az előképre. A modern építészet alakulásában
játszott központi szerepe révén a Le Corbusier-vel együtt dolgozó
magyar építészek munkáin túl számos más hazai épület is árulkodik
Le Corbusier építészetének ismeretéről. Az épületek lábakra állítása,
a szalagablak, a tetőterasz, illetve az 1930-as évek második felében
jelentkező plasztikus homlokzatkialakítás és a terméskő használatának
elterjedése részben Le Corbusier-nek mint referenciának tudható be.

IFJ. DÁVID KÁROLY
SAJÁT VILLÁJA,
BUDAPEST, XI.
KER., SOMLÓI ÚT
76. (ELPUSZTULT),
ÉPÍTÉSZ: IFJ. DÁVID
KÁROLY, 1933
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM,
FOTÓ: SEIDNER
ZOLTÁN, 1933

A modern
építészet
panorámája

A

Bauhaus iskola, illetve eszme és Le Corbusier alakja fontos
referenciapont volt a magyar építészek számára, de a két
világháború közötti modern építészeti paletta ennél még

színesebb volt. E könyvnek nem célja, és terjedelme nem is teszi
lehetővé, hogy részletesen elemezzek minden külföldi kapcsolódási
pontot. Így csupán a korábban is már többször említett szaklap, a Tér
és Forma mint a nemzetközi szcénából információt merítő és a hazai
modern építészeti termelésről folyamatosan tudósító, vezető szakmai fórum által átadott üzeneten keresztül illusztrálom a korszak
modern építészetének széles panorámáját és összetettségét.29
A panoráma szó számos réteget rejt.30 Bierbauer szavaival: „[m]i, akik
hónapról-hónapra vagy ötven, a világ minden részéből nálunk összefutó folyóiratot tanulmányozhatunk, akik minden jelentősebb építészeti szakkönyvet megkapunk, […] előttünk az új építészet hatalmas
fejlődése, hónapról-hónapra szélesebbkörű térfoglalásának hatalmas panorámája bontakozik ki.”31 A panoráma ebben az értelemben
a szerte a világban teret hódító modernizmus összképére vonatkozik.
Ugyanígy használta a szót Alberto Sartoris svájci-olasz építész, aki
vaskos korpuszokat adott ki a modern építészet panorámájáról, ami
Argentínától és Brazíliától kezdve szinte minden európai országon
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át Japánig gyűjtötte egybe a korszak modern épületeinek többezres,
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válogatott fotóanyagát.32 A panoráma szóval Bierbauer is elsősorban a modernizmus globális elterjedését kívánta hangsúlyozni,
de szövegeinek ismeretében ez a panoráma tartalmazza a regionális
különbségekből adódó sokszínűséget is. A média használata révén
Bierbauernek is lehetősége volt széles nemzetközi kitekintésre,
és amennyire a lap terjedelme engedte és szerkesztői koncepciójának megfelelt, ezt közvetítette olvasóközönségének. A magyar

KIEFHOEK
LAKÓTELEP,
ROTTERDAM,
ÉPÍTÉSZ: JACOBUS
JOHANNES PIETER
OUD, 1925–1930
FOTÓ: SEBESTYÉN
ÁGNES ANNA, 2018

építészeti közéletben a Tér és Forma megkerülhetetlen platform volt,
ami itt megjelent, az elérte a szakmai nyilvánosságot.
Bierbauer A korszerű építészet: forma vagy tartalom című programadó cikkében a Gropius és számos kortársa által is hangsúlyozott
elvet nyomatékosította: „az új építés céljának nem tekinthetjük
az új külsőséges formát”, ehelyett „az élet számára akarunk
építeni.”33 Részletezve: „Házainkat beleillesztjük a természetadta
környezetbe, az adott kilátásba és legfőképpen az égtájak szabta
kozmikus rendszerbe. És így, az Ember, mint középpont egypólusú
rendszere helyére, kettős polaritás került, melynek meghatározói
egyfelől a természet sokféle adottságaival, másfelől az emberi
élet sokféle követelményeivel.”34 Bierbauer másfél évtizednyi
szerkesztői munkássága (1928–1942) alatt nézetének ez a gyökere
lényegében változatlan maradt, s nagyban meghatározta a Tér
és Forma tartalmát és üzenetét. Így kaphattak helyet a lapban
önálló jogon, egymással nem szembeállítva a németektől Gropius
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„Bauhaus esztétikája” és Fritz Höger expresszionista téglaépítészete,
a hollandoktól J.J.P. Oud az új építés esszenciáját magán hordozó
munkás-lakótelepei és Willem Marinus Dudok Frank Lloyd Wright
hatását tükröző téglaépületei, vagy a svédektől Ivar Tengbom
klasszicizmusa és Uno Åhrén funkcionalizmusa. Az olasz művészeti
és építészeti kapcsolatok külön kiemelendők, a Tér és Formában
is hangsúlyosan jelentkeztek, ami jórészt a korszak kultúrpolitikai
irányultságából is következett, de Bierbauer személyes preferenciáit is tükrözte. Egyaránt foglalkozott a korszerű olasz építészettel,
de annak történeti távlata és a népi építészet is érdekelte. Vallotta,
hogy a népi építészet és a modern építészet abban a tekintetben
rokon, hogy mindkettő a mindennapi életből és a klimatikus viszonyokból indul ki, így korszaka építészete felől megközelítve tartotta
relevánsnak a népi építészet vizsgálatát. Meggyőződésében
osztozott számos kortársával, így a vernakuláris építészet iránt
érdeklődő Le Corbusier-vel is.
Az új építészet mellett kiálló és azt népszerűsítő Tér és Forma tehát
Bierbauer szerkesztői szűrője révén a modern építészet valóban
széles panorámáját közölte, amellett, hogy folyamatosan ismertette a magyar építészek munkáit. Programja szerint a külföldi
építészet bemutatása az ismeretek átadását szolgálta, célja nem
az volt, hogy másolásra, hanem hogy problémamegoldásra és gondolkodásra késztesse a hazai építészeket.
Visszatekintve a korszak magyar építészetére, számos egyéni,
valóban a helyszíni adottságokból és a megrendelők igényeiből
táplálkozó modern épület született, amely már abban az időben
VÁROSHÁZA,
HILVERSUM,
ÉPÍTÉSZ: WILLEM
MARINUS DUDOK,
1924–1930
A TÉR ÉS FORMA
1931. JÚLIUSI
SZÁMÁNAK
BORÍTÓJÁN,
FOTÓ: CORNELIS
ALBERTUS DEUL

ismert volt nemzetközi körökben. A félreértések elleni folyamatos harc azonban lényegében konstans maradt, s a külsődleges
modern forma alkalmazása ugyanúgy tetten érhető a korszak
építészetében, mint a „Bauhaus-stílus” közhelyszerű elterjedése
a köznyelvben, hiába mutatta meg a közkedvelt Tér és Forma is,
hogy van modern építészet a Bauhauson túl.
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OTI BÉRHÁZAK
A II. JÁNOS PÁL
PÁPA (EREDETILEG
TISZA KÁLMÁN)
TÉREN
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM,
FOTÓ: MÁTÉ
OLGA, 1935
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Ingatlanfejlesztés
a modern életért

A modern
élet keretei
„Az emberiség a természetes, egészséges, gyakorlatias élet felé
sohasem tett meg nagyobb, bátrabb és gyorsabb utat, mint
az utolsó 25 évben. Gondoljunk csak arra, milyen gyorsan alakult
át a fűzős, uszályos, kitömött formalisztikus női ruha egy egyszerű
szabású, rövid, praktikus öltözetté. Hogyan terjed a sportmozgalom férfiaknál, nőknél, gyermekeknél. A rádió és film miként
terjesztői szinte tegnapról mára úgy az auditív, mint a vizuális
kultúrának egyik világrészből a másikba. Felületes dolog ezeket
tisztán felületi jelenségeknek mondani. Egy úgynevezett mélyebb
szellemi kultúra is csak ott keletkezhet és keletkezik, ahol megvan
a civilizáció. A civilizáció mértéke mértéke az igazi kultúrának
is. Tagadhatatlan, hogy a lakásépítés ebben a fejlődésben nem
tartott lépést. A ház hosszú időre készül és igen régi házak vannak
még használatban.”35 Molnár Farkas 1928-ban megfogalmazott
érvelésében a Le Corbusier által már évekkel korábban leírt, sokak
által átvett és sokszor hangoztatott narratívát követte. Eszerint
a modern ember már életmódjára igazította ruházatát, az ipar
az autókat, repülőgépeket és óceánjárókat sallangok nélkül,
kizárólag a funkció szem előtt tartásával gyártja le, az építészet
mégsem halad a korral, hiszen a modern életvitel ellenében, a polM A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

gári reprezentációt kiszolgálva konzerválják a historizáló törekvé-
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seket. Pedig – írja Molnár – „találkoztam már igen sok emberrel,
aki gyűlöli a felesleges időpocsékló sétálgatást, bútor kerülgetést,
ornamentum bámulást, feudális kényelmet. Mert mozdulatainak
célja van és a legegyenesebb, legrövidebb utat választja. A legrövidebb út elve kívánja meg, hogy a helyiségeket magukat tegyük
elmozdíthatókká, használatukat átalakíthatóvá, a termes nagy
lakószobát betolható válaszfalakkal hálófülkékké.”36

EGY MODERN NŐ –
MOLNÁR FARKAS
FELESÉGE A BREUER
MARCELL TERVEZTE
B3 KLUBSZÉKBEN,
MOLNÁR
FARKAS MIHÁLY
UTCAI LAKÁSA,
1929–1930
MÉM MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

A bútorkerülgetést és ornamentumbámulást kiküszöböli a csőbútor, a modern enteriőr kedvelt bútordarabja. Molnár 1928-as vélekedésében: „A csillogó, vonalszerűen éles, vékony, a végletekig
rugalmasságot jelentő fém nagyon jól illik a mi mozgás-, gyorsaság-, sportszeretetünkhöz. A nők modern ruházatához, a széles
napfényes ablakokhoz, az új építészethez. Ezeknek mind jellemzője az a bizonyos visszavonultság, a mérséklet a formában, a színességben, a színben, hogy az ember annál teljesebb, szabadabb,
feltűnőbb legyen benne. Valahogy átalakult a világ: észrevettük,
hogy nem a környezet a cél, hanem a benne élő ember. Hányszor
láttuk, hogy a klasszikus interieurt tönkreteszi a beléje kerülő
staffázs, a modern ember, hogy ellentét van köztünk és bútoraink között.”37 Bierbauer Virgil az esztétikai megfontolásokon túl
gyakorlati szempontból is sorolta a csőbútor előnyeit 1929-ben:
„Mi az előnye az acélbútornak? Egyfelől az, hogy igen kényelmes,

másfelől pedig az, hogy igen könnyű. S ezenfelül pedig tisztántartása is igen egyszerű és könnyen végezhető.”38
Az élet kiszolgálása és megkönnyítése olyan cél volt, amiben nem
csupán a magyar CIAM-osok osztoztak, hanem számos rokon szellemű korabeli építész is. Érdemes kiemelni közülük Kozma Lajost
(1884–1948), aki pályája kezdetén még a „Fiatalok” csoportjának
M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

tagjaként a népies szecessziót képviselte, majd az art deco egy
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sajátos változatát hozta létre, amit ma „Kozma-barokk” néven
ismerünk. Az 1930-as évek elejétől azonban a modern építészet
felé fordult, 39 de Molnár Farkassal ellentétben nem a „keményvonalas” modernizmust képviselte, hiszen teret engedett a dekoratívabb formálásnak. Enteriőrjeit rendszerint totális igénnyel tervezte
meg, vagyis nem csupán a belső térszervezést, hanem a bútorokat
is ő alkotta meg – ezek egy része saját tervezésű csőbútor volt.

A FÜRDŐZŐ
MOLNÁR FARKAS
ÉVA LÁNYÁVAL
A TYROLER-HÁZ
TETŐTERASZÁN,
BUDAPEST, II.
KER., HARANGVIRÁG UTCA 11.,
ÉPÍTTE TŐ: TYROLER
JÓZSEF ÉPÍTŐMESTER ÉS NEJE,
EPSTEIN KLÁRA,
ÉPÍTÉSZ: MOLNÁR
FARKAS, 1934
MÉM MDK
MŰEMLÉKVÉDELMI
DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT
FOTÓTÁRA, FOTÓ:
SEIDNER ZOLTÁN,
1934–1935 KÖRÜL

Kozma Az új ház című könyvében az alaprajzot „organizátornak”,
„az élethez nélkülözhetetlen gépnek” nevezte, A ház mint használati
tárgy című cikke pedig már címében tartalmazta Kozma elvét,
miszerint a háznak is egy jó, az életfunkciókat kiszolgáló használati
tárgynak kell lennie.40
Az élet, az életmód mint kiindulópont alapvetése egyaránt visszhangozta Gropius és Le Corbusier téziseit, s az 1930-as évek során
különböző megfogalmazásokban, számos példán keresztül jelent
meg a téma a Tér és Forma és egyéb szaklapok hasábjain. Egy olyan
humánummal bíró hozzáállást képviselt, ami az ember céljaira
igyekezett felhasználni a technológiai fejlődés nyújtotta komfortot.
A magyar CIAM-osok e célokat szociális problémák megoldására is igyekeztek fordítani, de – ahogyan korábban is olvasható
volt – kevés sikerrel. Molnár Farkas szerint: „A legkisebb lakásban
is, amely alatt munkások, földmívesek, kevéssé tehetős emberek
számára készülőket kell értenünk, több helyiségnek kell lenni,
mint amennyivel a középosztálybeli intelligencia eddig kénytelen
volt megelégedni. Elmaradhatatlan a világos, napfényre nyíló
fürdőszoba, a külön hálószoba, a felnőttek, fiu- és leánygyermekek részére, elmaradhatatlan a testgyakorláshoz, pihenéshez
szükséges terrasz, tetőkert. Az egyszoba konyhás lakás fogalmát
végleg ki kell törölni szótárunkból és a törpe lakás fogalmának kell
helyébe kerülni, amely mindezeket a helyiségeket tartalmazza.”41
A magánszféra tiszteletben tartása, a komfort és a higiénia
jelentette azt a luxust, amit még a kisemberek számára is elérhetővé kívántak tenni.
A gyakorlatban természetesen a befektetői, illetve a megrendelői
oldal igényeitől és lehetőségeitől, a telek adottságaitól és az építési engedélyeztetés folyamataitól is nagyban függött, hogy az építész elképzeléseiből pontosan mi és hogyan valósulhatott meg.
Az ingatlanfejlesztés terepére azonban egyértelműen hatottak
az egészségesebb életmódot, illetve életreformot célzó, részben

alulról szerveződő törekvések, másrészt az akkor népbetegséget
jelentő tuberkulózis gyógyítására szolgáló napfény- és légterápiát alkalmazó orvostudomány is, amire reflektált a modern
építészek jó levegő, napfény, természeti környezet és higiénia
iránti igénye. Így az ingatlanfejlesztés egyik fő terepe a budai
hegyvidék és Pasarét lett, ami a városból szabadulni vágyóknak
nyújtott lehetőséget villák, családi házak, ikerházak és társasvillák
építésére. Ezeken a telkeken rendszerint kihasználták a természeti
környezet nyújtotta lehetőségeket erkélyek, teraszok és tetőteraszok kialakításával. A testmozgásra is gondoltak, így a tetőteraszokon olykor bordásfalat is elhelyeztek. A Molnár Farkas tervezte
II. kerületi, Harangvirág utcai Tyroler-ház (1934) tetőteraszán
a beépített bordásfalon kívül még napozóterasz, vízmedence
és zuhanyzó is helyet kapott.
Természetesen nem állt mindenkinek módjában, vagy talán nem
is volt célja a zöldövezetbe költözni, így a magánházak építésével
párhuzamosan a budai belváros, így főként a Krisztinaváros, a Margit körút és ezek környéke számos egyemeletes házát lecserélték
öt- vagy hatemeletes bérházakra, és nagyarányú építőtevékenység folyt Lágymányoson, Szentimrevárosban és Kelenföldön is.
A pesti belvárosban is zajlott az ingatlanfejlesztés a két világháború között, nagyobb volumenű építőtevékenységre főként
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1935-ben megjelent a Tér és Formában egy tanulságos cikk, amely egy
magánépíttető szemszögéből magyarázza, hogy vajon „Miért építtetnek Budapesten annyi villát?”.42 1935-re már számos modernista
magánvilla és családi ház épült Budapest zöldövezetében, ugyanakkor
a bérházépítésben is elterjedt a modern stílus. A név nélkül idézett
közgazdásztól származó jellemzés Budapest bérházhelyzetéről tökéletesen illett Bierbauer Virgil narratívájába, aki a Tér és Formában rendszeresen kritizálta a telekuzsora és a csupán formavilágában modern
új bérházak építését. Az idézett közgazdász oldalakon keresztül írta
le a lakáskeresés közben átélt kálváriáját, például a következőket:
„a lakások!!! Akárhogyan is néztem azok részleteit: a szobaméreteket,
az ajtók és ablakok elhelyezését, – sőt méricskéltem is a házmesterek
s a távozás előtt álló lakók nagy örömére! – minden mintha úgy lett
volna elosztva, hogy a bútort minél kevésbé jól lehessen felállítani.
Ez odáig megy, hogy e házak tervezőiben már szinte szadisztikus

hajlamokat kezdettem sejteni. A legtöbb lakásnál végeredményben
mindössze néhány deciméternyi tér hiányzott ahhoz, hogy a szobák
használhatók legyenek. […] Mindennél még sokkalta szomorúbbak a mellékhelyiségek! Hogy a pesti bérházakban mit neveznek
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tér.« […] A fürdőszobákról pedig jobb nem is beszélni. Ha reggel
felkelek és megfürdöm, megborotválkozom, akkor világosságot,
napfényt, friss levegőt akarok magam körül látni, mert ez ad nekem
munkakedvet. De ha a pesti fürdőszobák sötét barlangjaira gondolok, akkor inkább visszakívánkozom az ágyba. […] De mindez csak
néhány kis tapasztalatom. Heteken át undorodtam, kedvetlen voltam,
mert mindez egészen új volt számomra. Én azt hittem, hogy az, amit
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egyes építészek mondanak és írnak a pesti bérházakról, csak fiatalos
hévből ered – de most már igazat adok nekik. Akik ezeket a házakat
építették, a legmesszebbmenően semmibe vették az Embert, egészségét, kedélyét, életét. […] Vállaltam [tehát] mindazokat a terheket
és kényelmetlenségeket, amelyekkel a budai hegyekben lakás jár,
háztartásom, életvitelem költségvetését átszerveztem s most emberi
módon lakom – távol a bérházak poklától.”43 E sorokat Bierbauer
az idézett közgazdász szájába adta, de, ismerve írásait, akár ő maga
is felsorolhatta volna e tapasztalatokat. A valós helyzet tudatában
természetesen a leírás kissé sarkosnak tekinthető, ha sorra vesszük
a pozitív példákat, melyeknél a komfort, a technológiai felszereltség
és egy egészségesebb életmódot lehetővé tevő lakáskialakítás már
alapvető volt, s előrelépést jelentett a gangos házak térkapcsolataihoz
és komfortjához képest.
Mindazonáltal a friss levegő, a csend és a természet közelségén túl
elmondható, hogy az általános budapesti bérházhelyzet is hozzájárult
a magánházak gombamód való szaporodásához a zöldövezetekben.
A 19. század nyaralóövezete a Svábhegy, Zugliget és a Csillag-völgy
volt, a századfordulóé pedig a Hűvösvölgy belső része.44 A két
világháború közötti időszakban Buda újabb területei kezdtek beépülni
magánházakkal: a Sashegy, Sasad környéke, Pasarét, a Gellért-hegy
és a Krisztinavárostól a Svábhegyig terjedő hegyoldal. A tömegközlekedés fejlődése, így a hűvösvölgyi és a farkasréti villamosvonal,
valamint a Pasaréti térig közlekedő 5-ös busz is vonzóvá tette ezeket
a területeket. A Bierbauer által idézett közgazdász is ironikusan megjegyezte, hogy korábban „Hetenkint legalább kétszer jártunk színházba,
ez évi 600-800 pengőt tett ki, ma ezt is elhagytuk és csodálkozik-e,
hogy a színházak üresen maradnak? S ki nyer mindezen? A Beszkárt,
amelynek a forgalma növekszik.”45 E sorok írásakor, 1935-ben már
érvényben volt az 1934. évi adómentességi rendelet,46 amely a bérház- és a magánház-építészetre nézve egyaránt igen pozitív hatást
gyakorolt, hiszen olyan telekminimumokat tartalmazott, ami az építési

szabályzattól eltérően lehetővé tette 100, 150 és 200 négyszögöles
telkek beépítését a korábbi 300, illetve 600-as minimummal szemben.
Így a középosztály szélesebb rétegei számára is megnyílt a lehetőség
önálló családi ház, vagy ikerház építésére.47
A ma közhelyesen „Bauhaus-telepként” emlegetett Napraforgó utcai
kislakásos lakótelep néhány évvel korábban, 1931-ben éppen arra
volt kísérlet, hogy igazolja, 100 négyszögöles telkeken, vagyis a területre előírt telekminimum harmadán is lehet élhető, szabadon álló,
kertes családi házat építeni.48 A kísérleti mintatelep 1931. november
8-i ünnepélyes átadása kapcsán a napisajtó rendszerint pozitívan
értékelte ezt a fejleményt. Az Esti Kurir így fogalmazott: „Mert a 300
és 600 négyszögöles telkeket nem volt szabad felparcellázni. Aki
tehát kis családi házat akar, annak olyan messze kellett kihurcolkodnia, ahonnan már nem érintkezhetik zavartalanul hivatalával, a város
belsejében lakó ismerőseivel és így tovább. Aki pedig a hozzáférhetőbb városrészeken nagy telket vásárolt, magáért a telekért annyit
kellett, hogy fizessen, amennyiből már a házépítésnek is majdnem
futnia kellett volna...”49 A sajtóból kiderül, hogy pontosan mekkora
összegből lehetett itt, hangsúlyozottan a zöldövezetben, higiénikus,
komfortos és napfényes otthonhoz jutni. A Pesti Hírlap tudósítása
szerint: „A mintatelepen egy háromszobás hallos, sőt négyés ötszobás családi ház 30–36.000 pengőbe kerül [ez ma 30-36
millió forintnak felel meg, ennyi pénzből ma ezeket a házakat nem
lehetne előállítani], ebben bennfoglaltatik a telek, a kihasított új utca
M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

területe és útépítési költsége, a kert kiképzése, a kerítés, az épület

54

központi fűtése és legmodernebb felszerelése.”50 A kedvező áron,
a komforton és higiénián túl a sajtó üdvözölte a telep hangulatát
is: „Az egész villatelep ragyog a legkülönfélébb modern színekben,
fény- és világosság jellemez minden egyes házat. Igen jellemzően
keresztelték el az új utca nevét Napraforgó-utcának, mert tényleg,
valahogy minden egyes ház, mintha a nap járása után forogna
és ahhoz igazodnék.”51
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A napisajtót olvasva tehát már a kortársak is sikeres vállalkozásnak
értékelték a telep megnyitását. A vállalkozók szempontjából a fő sikert
az jelentette, hogy a telep valóban népszerű lett, és a házak többsége
már a megnyitást megelőzően tulajdonosra, nagyrészt közép-, illetve
felső középosztálybeli vásárlókra talált. A befektetés tehát megtérült, de ehhez kellett egy ingatlanfejlesztő, aki az 1930 körüli nehéz
gazdasági helyzetben vállalta a finanszírozást. Aki mindezt bevállalta,
az az 1931-ben már több mint negyedszázados múltra visszatekintő
Fejér és Dános cég volt, amely a korszakban egyedüliként fogott bele
összehangolt koncepció szerint, egyszerre épült modern lakótelep
létesítésébe. A cég vezetői Fejér Lajos és Dános László voltak. Az első
világháború előtt építkezéseik még szinte a teljes akkori Magyarország
területére kiterjedtek, építkeztek többek között Ungváron, Gyulafehér-

M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

váron, Debrecenben és Budapesten; középületek, rekreációs épületek

56

és bérházak egyaránt kötődnek a nevükhöz.52 Az 1920-as években
dolgoztak munkáslakóházak, kislakások, bérházak és villák építésén
is Budapesten, Debrecenben és Sárospatakon is, így nem először
fogtak lakóépületek fejlesztésébe – ám modern lakótelepébe először
és egyedüliként. A céget Kaffka Péter, Kozma Lajos és Vágó László
építészek nyerték meg az ügynek, akik felkarolták a Magyar Mérnökés Építész-Egylet 1930 végén megrendezett lakásankétján elhangzott,
kislakásos kísérleti mintatelepre vonatkozó ötletet, és segítették
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megvalósítását. Az ankétról és a telepről természetesen Bierbauer
Virgil (maga is a telep egyik házának építésze) is részletesen beszámolt a Tér és Formában; a cikk az utca összeképein túl az egyes házak
fotóit és alaprajzait is közölte.53 Eszerint az ankéton fontos érvként
elhangzott, hogy az egységes lakótelepek építése mind az építtetők,
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mind a város számára előnnyel járna, hiszen az építtetők számára
olcsóbbá válna a családi házak építése, és a város tervszerű program
szerint építhetné meg a közműveket, amelyek így teljes egészében
kihasználhatók lennének, ellentétben az egy-egy házhoz vezetett
hosszú csatornákkal, amelyeknek egy része kihasználatlan. Az ankéton
a családi házra vágyó magántulajdonosok problémáira is felhívták
a figyelmet, így főként a fentebb is említett anyagi oldalra, miszerint
a nagy méretű telkek megvásárlása már akkora anyagi ráfordítást
igényel, hogy sokaknak nem maradna pénzük még házat is felépíteni.
Erre volt megoldás a parcellaméretek korszerűsítése és észszerűsítése.
A telep újonnan nyitott utcáján 16 családi ház és 3 ikerház, vagyis
összesen 22 lakás épült fel. Mindegyik ház emeletes, a földszinten
kertre nyílnak, az emeleten erkélyek vagy teraszok fokozzák a friss
levegő és napfény iránti igények kielégítését. Általában a földszinten
kapott helyet a nappali és a konyha az ebédlővel, az emeleten pedig
a hálószobák a fürdővel. Lakó-, illetve mintatelep mivolta ellenére
a Napraforgó utca heterogén képet nyújt, hiszen nem egységes terve-

zési koncepció eredménye. Csaknem minden házat más építész, illetve
építészpáros tervezett, akik ráadásul nem is alkottak egy generációt,
egy csoportosulást. Így kerülhettek a telepre Fischer József, ifj. Masirevich György, valamint a Ligeti Pál – Molnár Farkas építészpáros progresszív, modern házai, Kertész K. Róbert (akkor államtitkár) az északnémet téglaépítészetet idéző, klinkertéglával burkolt ikerháza és Hegedűs
Ármin – Böhm Henrik, illetve Tauszig Béla – Róth Zsigmond art deco
jegyeket viselő ikerháza. A telep heterogén jellegére a Tér és Formán túl
még a napisajtóban is felfigyeltek. A Budapesti Hírlap így írt erről: „Legtöbb villát más és más építész tervezte, akik alkotásaikkal mintegy hitvallást tettek a külföldön már mindenütt elfogadott modern építészeti
stílus mellett. Egyesek közöttük itt-ott még bizonyos engedményeket
tesznek a régi hagyományoknak, mások viszont teljes következetességgel vallják az új elveket, sőt egy-nehányan már tüntető modorosságokba is tévednek.”54 A házak vásárlói kedvükre válogathattak, sőt
a telepen megforduló látogatók is kiválaszthatták kedvenc építészüket,
akiknek nevét a kerítésen tábla jelölte reklámként. A telepet „Bauhausstílusúnak” címkézni az épületcsoport teljes félreértéséről árulkodik,
s negligálja a korszak építészetének a Napraforgó utcában is tökéletesen kimutatható sokszínűségét. A mintatelep ugyanis egy időben
és térben is jól megfogható keresztmetszetet ad a korai 1930-as évek
hazai építészeti terméséről, annak még a modern építészet fogalmán
belül is érzékelhető változatosságáról.
A Napraforgó utcai telepen a korszak jellegzetes családiház-típusát
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ikerházat, sorházat, bérvillát, társasvillát és villát.55 Az ikerház típusa
kisebb pénzű embereknek nyújtott lehetőséget arra, hogy egymással összeállva, megosztható telken önálló házrészhez jussanak.
Ikerházak építését az Építésügyi Szabályzat 1933. évi pótléka tette
először lehetővé, s innentől kezdve elterjedtté vált főként a Pasaréti
úton és környékén, valamint a Hegyalja úton. A sorházas építésmód
elkötelezett népszerűsítője volt Münnich Aladár, ám erőfeszítései
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ellenére ez a típus nem lett a korszakban igazán elterjedt Budapesten. A bérvillák és a társasvillák szabadon álló, többlakásos épületek.
Bérvillának nevezzük, ha magántőke bevonásával épül befektetési
céllal, és társasvillának, ha a lakók tulajdonosként saját maguknak
építik. Ez a két típus népszerű volt Budapesten, és az építészek számára viszonylag nagy szabadságot engedett az építészeti formálásra
és a lakások elhelyezésére, kialakítására. Molnár Farkas Budapesten, 1929-ben megépült első épülete, a Delej-villa is bérvilla, amit
Molnár Ligeti Pállal tervezett Delej Géza számára. A ház az egyik első
modern villa volt a Gellért-hegyen, ahol feltűnést keltett sima, vakolt
homlokzataival, letisztult tömegével és lapos tetős kialakításával.
A modern külső modern belsőt takar. Az öt ötszobás lakás alaprajzát – a szabadon álló beépítés miatt könnyedén – sikerült megoldani
hall nélkül: a lakás központját alkotó, egyik falán csupa ablakkal
megvilágított lakószobából nyílik egyik oldalon a két hálószoba
(közöttük gardrób és fürdő), a másik oldalon az ebédlő és egy kisebb
dolgozó- vagy zeneszoba.56 A konyha az ebédlővel függ össze. A ház
alagsorában volt Molnár Farkas saját tervezésű, 51,65 négyzetméter
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alapterületű lakása, ahol feleségével, Herrfuhrt Hedviggel lakott,
míg át nem költöztek a Lotz Károly utcában Molnár tervei alapján
épült (1933) társasház felső, kétszintes lakásába. A Delej-villában
berendezett lakás igazi minta enteriőr volt praktikus berendezésével,
különösen a Breuer Marcell-féle csőbútorokkal és a többfunkciós,
Molnár által tervezett szekrénysorral.57 A viszonylag kis helyen Molnár arra is figyelt, és ezt több helyen is hangsúlyozta, hogy a tér alkalmas legyen testmozgásra is. A többfunkciós lakószobát tehát úgy
rendezte be, hogy a fennmaradt 14 négyzetméternyi szabad helyen
„tornázni, mozogni, táncolni” lehessen.58 A házat és a lakást Molnár
a Bauhausban tanultak fényében Bánó Ernő fényképésszel végigfotóztatta, majd cikkekben, önálló prospektusban népszerűsítette, sőt,
vasárnaponként látogathatóvá tette a nagyközönség számára.
Ugyan nem az ingatlanfejlesztés terepe, de mindenképp említést
érdemel, hogy tehetős magán megrendelők milyen minőségi
modern villákat építtettek ebben az időben a budai hegyvidéken, sőt a pesti oldalon is, elsősorban Zuglóban. Kiemelendő
közülük többek között a Molnár Farkas tervezte Dálnoki Kovátsvilla (Dálnoki Kováts Jenő, az Országos Iparegyesület igazgatója
részére, 1932), a Kozma Lajos tervezte Magyar-villa (Magyar Lajos
gépszíj- és műszaki bőrárugyár igazgató részére, 1936–1937), vagy
a Fischer József tervezte Járitz-villa (Járitz István cégtulajdonos,
autóalkatrész-kereskedő részére, 1941–1942).
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Élet városias
környezetben

„Az elmúlt tíz évben történt Budával valami – s nem csak a házakkal. Mikor tíz esztendő előtt lakást vettem a Krisztinavárosban,
a Vérmezőt szegélyező útvonalon kevés emeletes ház állott. Most
három-négy esztendeje kezdték lebontani a földszintes viskókat.
Öt- és hatemeletes, tetőkertes paloták épültek helyükbe, hideg
és meleg vízzel, központi fűtéssel, szobákkal, amelyek dobozokra
emlékeztetnek, s világnézettel, sőt világnézeti harccal. Roskatag
patríciusházakat bontottak le e tíz esztendőben; a budai séta ma történelmi változásokra figyelmeztet. Talán a város egyetlen negyede
sem változott olyan idegesen, olyan görcsszerűen, mint a Víziváros
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LAKÁSOK KIADÓK”
TÁBLÁVAL HIRDETETT BÉRHÁZ,
BUDAPEST, XII.
KER., MAROS
UTCA 50/B,
ÉPÍTTETŐ: VITÉZ
BERTALANFFY
ISTVÁNNÉ, ÉPÍTÉSZ:
RUMSZAUER
GYÖRGY ÉS
WIMMER LÁSZLÓ,
1933
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM,
FOTÓ: SEIDNER
ZOLTÁN, 1933

s a Krisztina egyes részei. A Tabán egy napon eltűnt; maradt helyette
egy szép park és a Bethlen-udvar, mindenki legnagyobb csodálkozására s intő példaként, hogy nem jó túlzott sietséggel a változó idő elé
építeni. A budai utcák viskói és szerény, múlt század végi, sok anyagés helypazarlással épített bérházai között, mintha a holdból estek
volna le, sima homlokzatú, a nyugati új építőművészetet helyenként
szerencsétlenül és különösebb ötletesség nélkül utánzó, gyakran
rikító és ízléstelen bérpaloták tolakodtak. Buda megtelt az új stílussal, e különös kísérlettel, amely talán szociálisabb, emberségesebb
szándékú, mint volt a régi építkezés; de éppen Budához nem illett.”59
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E sorokat a Krisztinaváros akkori lakója, Márai Sándor írta, akiről már
olvashattuk, hogy nemigen szívelte a modern építészetet, s aggódva
figyelte épített környezete gyors változásait. Ez nyilván ízlés kérdése,
és nem mindenki értett egyet ez ügyben Márai Sándorral. Azt azonban már Márainak is el kellett ismernie, hogy ez az építészet „emberségesebb szándékú” volt, vagyis az építészek
és építtetők figyelembe vették az emberek
igényeit, s ehhez igazították a házak komfortját. Alapvető lett a fürdőszoba hideg és meleg
vízzel, a központi fűtés, a villanyvezeték,
olykor a gázszolgáltatás, sőt gyakran erkélyek
és teraszok is helyet kaptak pihenésre, napfürdőzésre. Márai ugyanakkor érzékletesen
írta le azt a változást, ami az 1930-as évek
folyamán valóban végbement a Krisztinavárosban és más bel-budai és pesti negyedekben. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy
az 1930-as években megérte a magántőkének
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MÉM MDK
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bérházba fektetni, és ezt központilag adókedvezményekkel is ösztönözték. A megtérülést az jelentette, ha az épületen később nagyobb
haszonnal tudtak túladni, vagy ha a lakbérből nagyobb jövedelem
származott a befektetett tőke banki kamatánál. Ahogy Ferkai András
írja, az 1920-as években „ezek a feltételek nem teljesültek a háborús
kötött gazdálkodás, a lakbérek befagyasztása és az infláció miatt,
ezért a magántőke kivonult a lakásépítés területéről. A világgazdasági válság azonban beszűkítette lehetőségeit a termelésben, hozadéka csökkent, s az építési adókedvezmények újra a lakásépítkezés
felé terelték a tőkét. A harmincas évek közepétől hatalmas iramban
föllendült a bérházépítés a fővárosban. Sajátos módon, a bérházakat
nálunk egyenként, individuális vállalkozásként építették.”60
A megtérülést fokozta a korábban már említett 1934. évi adómentességi rendelet, amely egyrészt biztosította egy konkrét társasház-

típus széles körű elterjedését, másrészt adott
városrészek ingatlanfejlesztését segítette
elő. A modern építészek a Tér és Forma
folyóiratban és egyéb szakmai fórumokon rendszeresen kritizálták a Budapest
belvárosának nagy részét alkotó gangos
bérházakat, vagyis a telek-körülépítést mint
beépítésmódot. Az 1934-es rendelet szerint
a maximális adókedvezmény akkor járt
az építtetőknek, ha az ún. keretes beépítésmódot követték, rendszerint az utcafronthoz
képest a telek legfeljebb 14 méter mélysé
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gében. Ennek a beépítésmódnak az volt a lényege, hogy a teleknek
csak az utcafront felőli oldalát építették be, így az egymás mellett
zártsorú beépítésben felépült házak egy nagy méretű, közös, zöld
belső udvart „kereteztek”. Így a ház egyes lakásai között jóval
kisebb minőségi különbségek mutatkoztak, mint a gangos házak
esetében, ahol az utcafront és a hátsó épületszárny lakásai között
komfort, benapozás és általában az életminőség tekintetében
óriási szakadék jelentkezett, s ennek megfelelően eltérő szociális
hátterű lakóknak adott otthont. A gang ezeknek a különbségeknek fokozta a láthatóságát. A transzparencia a keretes beépítésű
házak esetében a zárt lépcsőház demokratikus térhasználatában
jelentkezett, ahol a közös lépcsőházban társadalmi szempontból
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nagyrészt egynemű közönség mozgott és lépett egymással inter

Az új bérházakban általában két-háromszoba-hallos, esetenként
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cselédszobás lakások, valamint egyszobás és garzonlakások kaptak

akcióba. A keretes beépítésmód szociológiai szempontból tehát
a lakóközösség homogenizálódását implikálta, és rendszerint már
csupán a háztartás részét képező cselédek éltek egy fedél alatt
a középosztálybeli lakókkal. Ez együtt járt a társadalmi szegregációval és adott városrészek egyneművé válásával.
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helyet fürdőszobával és konyhával vagy főzőfülkével, amelyek
komfort, higiénia, átszellőzés és benapozás tekintetében előnyösebbek voltak a gangos házak lakásaihoz képest, s egy teljesen
új lakástípust reprezentáltak a piacon. A helyiségek ugyan általában kisebbek és belmagasságukat tekintve alacsonyabbak lettek,
de a gangos házak szobáival ellentétben az egyes helyiségek
gyakran több funkciót egyesítettek. A két-három szobás lakások
rendszerint az utca- és az udvari frontra egyaránt nyíltak, köztük
a bejárathoz kapcsolt hallal. E háromtraktusos kialakítás miatt
került be az alaprajzba a hall, amit a haladó építészek hosszú távon
mindenképp szerettek volna kiküszöbölni. A hallt ugyanis helypazarlónak tekintették, mert elhelyezkedése és ablaktalan kialakítása
miatt igazán csak közlekedő térnek volt alkalmas.
Az 1934-es adómentességi rendelet megkülönböztette és preferálta
az ún. regenerációs építkezést, vagyis a földszintes vagy egyemeletes
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régi házak cseréjére irányuló építkezést. A rendeletben ezenfelül
konkrét utcákat, utcarészeket is kijelöltek, ami az egyes területek
között differenciálta az adómentesség mértékét.61 Kiemelt közterületnek számított Budán többek között a Krisztina körút, az Attila út,
a Margit körút, a Fő utca, a Batthyány utca és a Széna tér környéke.
Így ezeken a területeken ugrásszerűen megnőtt az új bérházak
építése, amelyeket közel egy időben, hasonló stílusban húztak fel.
Ez magával hozta a nagyjából egységes utcaképet, amit az engedélyeztetési folyamat során tovább erősítettek például az egységes
párkány- és tetőmagasság kijelölésével. A homlokzatokat vakolták
vagy vékony mészkőlap-burkolattal látták el. A rendelet az épületszerkezetek megválasztására is hatást gyakorolt, hiszen az adókedRÉGI ÉS ÚJ
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vezmény elnyerésére vonatkozó szoros határidők miatt (is) célszerű
volt a gyorsan szerelhető vasbeton szerkezet alkalmazása.62
De kik építtettek bérházakat a fent említett városrészekben? Egyrészt
tehetősebb magánszemélyek, mérnökök, orvosok, ügyvédek, gyárosok, nagykereskedők és cégvezetők, akik gyakran maguk is ezeknek
a házaknak a lakói voltak családjukkal, a fennmaradó lakásokat
pedig bérbe adták. A bel-budai bérlőkről is vannak adataink: főként
a középosztályból kerültek ki, de foglalkozásszerkezeti és felekezeti
téren is mutatkoztak különbségek, akár az egyes utcák szintjén
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is. Valló Judit például a Margit körút és az Attila út vizsgálatával
kimutatta, hogy az 1930-as években a Margit körúton a magántisztviselői és a szabadfoglalkozású főbérlők voltak többségben, míg
az Attila úton magasabb volt a köztisztviselő főbérlők aránya, ami
összecsengett az adott környék identitásával – így például az Attila
út a közeli Várnegyed társadalmi, mentális és kulturális vonzáskörzetét reprezentálta.63

M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

A budai belváros modern bérházai közül kiemelendő a XII. kerü-
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let, Kékgolyó utca 10. alatti bérház, ami 1933–1934-ben épült
Lauber László és Nyiri István építészek tervei alapján Péter Sándor
magánépíttető számára. Az építtető a Tér és Formában megjelent
cikk szerint maga is építész volt, igaz, hogy tévesen Péter Andrásnak
nevezi őt a házat bemutató cikk szerzője, Bierbauer Virgil.64 Péter
Sándor valójában belsőépítész volt, és érdekes módon saját lakását
konzervatív igénnyel rendezte be, ami éles ellentétben állt a ház
modern külsejével. Ez a mai szemlélő számára különös megoldásnak
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tűnhet, de számos korabeli modern háznál találkozunk hasonlóval. Különösen, ha tekintetbe vesszük azt, hogy abban az időben
is az volt az életszerű, ha a család vitte magával saját bútorait, mikor
új házba költözött – nem biztos, hogy mindenki rögtön lecserélte
minden bútorát csőbútorra. A Kékgolyó utcai bérház L-alaprajzú,
ötemeletes, illetve a félszinteltolásos kialakítás miatt az udvari
szárnyban hatemeletes, vasbetonszerkezetes. A házban szintenként
egy háromszoba-hallos lakás és az udvar felől egy egyszoba-hálófülkés garzonlakás kapott helyet. Bierbauer a ház térszervezése
miatt is dicsérte az építtetőt és az építészeket, hiszen az általa olyan
sokat ostorozott telekuzsorának itt a nyomát sem találta. Meghagyták a kertet, ami – ahogy Bierbauer leírta – „valóban kert, magam
láttam, hogy ott a ház egyik lakója, ismert színművésznő, vasárnap
délelőttjén fürdőruhában napozott az ősz utolsó szép vasárnapján…
Vajjon a ház bérjövedelme növekedett volna, hogy ha e kert helyére
őseink szokása szerint 4-5 egyszoba-konyhás lakás épült volna –
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vajjon ez esetben is olyan kapósak lettek volna ezek a lakások?
Úgy vélem, hogy az emeletenkénti kétkultúrás lakás bőségesen
kárpótol az elmaradt odulakások jövedelméért.”65 A ház tervezői
a tágabb környezethez is igyekeztek kapcsolódni. A legfelső szinten
volt a tulajdonos lakása, amihez pazar tetőkert tartozott növényzettel és kilátással a Várra és a Gellért-hegyre. A tetőkerten készült,
Bierbauer cikkét is illusztráló számos archív fénykép mind-mind
a tetőfelépítmény által architektonikus keretekbe foglalt panoráma
különböző nézeteit mutatja. Hol a Magdolna-torony látszik egy
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körablakban, hol a Királyi Palota egy kerti szék kényelméből.
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Persze még a vitathatatlanul modern építészekkel is előfordult,
hogy a nagyvonalú elképzelésből végül a magántulajdonos anyagi
érdekeit és amúgy a keresletet is hatékonyabban szolgáló megoldás
született. Erre jó példa a progresszív, fiatal építészpáros, Preisich
Gábor és Vadász Mihály által tervezett Krisztina körút 69. alatti
bérház (1937), amelynek 1936-os tervváltozata még szintenként
kétszoba-hallos és háromszoba-hallos lakásokat mutat, míg a meg-

épült házban felaprózták a bérleményeket: a két felső szinten így
egyszoba-cselédszobás és garzonlakások is helyet kaptak. A korszak
bérházaiban többféle típusú kislakást is kialakíthattak, amelyek
rendszerint a szűk előtér és a tágas lakószoba alaprajzi sémájára
készültek.66 Ilyenek voltak a 30 négyzetméter körüli garzonok kis
előszobával, az előszobában
esetleg szekrénykonyhával,
valamint fürdőszobával. A garzonok rendszerint a bérházak
utcafrontján, a középső tengely
mentén kaptak helyet, vagy
az épület udvari részében.
A fürdőszobával és a konyhakamra kettősével ellátott
egyszobás lakások csoportját
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az egyszoba-hallos, az egyszoba-cselédszobás és az egyszobahallos-cselédszobás típusok alkották, amelyeknek az alapterülete
45-55 négyzetméter között mozgott.67 Valló Judit Bel-Budát
vizsgálva, az 1941-es népszámlálás adatai alapján kimutatta, hogy
az 1930-as években a garzonlakást és az egyszobás lakást bérlők
nem elszegényedett középosztálybeli csoportok voltak, hanem valóban fizetőképes kereslet mutatkozott e kislakások iránt.68 Garzonlakást főként egyedülálló személyek béreltek, vagyis középosztálybeli,
dolgozó férfiak, kisebb részben dolgozó nők, valamint özvegyek
és nyugdíjasok, vagyis azok, akiknek életmódját egy ekkora méretű
lakás szolgálta ki, hiszen nem vezettek nagyobb háztartást. Vagyis
a Bierbauer által fentebb csak „odúlakásnak” nevezett kislakásoknak
a kereslet miatt valójában volt létjogosultságuk.
A tehetősebb magánszemélyeken túl építtetőként léptek fel házépítő
szövetkezetek, részvénytársaságok, nyugdíjintézetek és takarékpénztárak. A szövetkezetek, a nagy cégek és iparvállalatok által építtetett
bérházaknak a tőkebefektetésen kívül reklámértékük is volt. A szö-
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vetkezeti társasházak építésének kiemelt terepe volt a XI. kerület,
főként Lágymányos és Szentimreváros.69 Érdemes megjegyezni, hogy
Lágymányos rendezési terve már 1913-ban előirányozta a keretes
beépítést, ami már a modern mozgalom térnyerése előtti években
korszerű megoldásokat eredményezett e városrészben. A XI. kerületi
városképet és lakhatást meghatározó, sikeres építő szövetkezet
volt a „Centrum” Házépítő és Ingatlanvállalat, amely 1926-ban jött
létre, Holek Sámuel kezdeményezésére. A szövetkezet jó minőségű,
előnyös tájolású, napos és higiénikus házakat építtetett kerttel. A telkeket nem uzsorázták ki, hiszen céljuk az volt, hogy a lakók kertvárosban, igazi otthonban, komfortos és egészséges körülmények között
érezzék magukat, mégis közel a belvároshoz. A „Centrum” építtette
be a Szabolcska Mihály utca és az Eszék utca páratlan oldalát 1927
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és 1932 között, ahol a keretes beépítésnek köszönhető belső kerten
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kívül az utcafronton előkertet is kialakítottak, ami tovább fokozta
a helyszín kertvárosias jellegét. A kerület más részein is találunk a
„Centrum” által felhúzott házakat, többek között a Bartók Béla úton,
a Ménesi úton és a Mészöly utcában. A házak jó részét elismert építészek, köztük Medgyaszay István, Münnich Aladár és Sailer István
tervezték. Érdekességük, hogy a házak rendszerint nevet kaptak:
a Szabolcska Mihály utcában találjuk a Hunnia-udvart, a Tátra-

udvart és a Pannónia-udvart, az Eszék utcában az Árpád-udvart,
a Turán-udvart és a Napudvart. Az elnevezéseknek reklámértékük
volt, és konkrét társadalmi réteget céloztak meg: a keresztény értelmiséget és a köztisztviselőket.70 Ez tükröződött az architektúrában
és a helyenként alkalmazott díszítőelemeken is. Így a Medgyaszay
által tervezett Napudvaron (Eszék utca 17-19., 1927–1928) az építész
jellegzetes magyaros stílusa öltött formát. Bár Münnich Aladár
és Sailer István házai alapvetően mérsékelt modernnek tekinthetők,
a homlokzatokon megjelenő reliefek és sgraffitók népies elemeket
és a magyar őstörténet alakjait idézik meg. Ezek olyan jelek voltak,
amelyekre reszponzívnak mutatkoztak bizonyos társadalmi rétegek.
Ez ugyanígy igaz Pest talán legjellegzetesebb e korszakban épült
negyedére, az Újlipótvárosra, ahol ezek az építészeti formákba
öntött jelek egy kozmopolita, a nemzetközi áramlatokra nyitottabb
közönséget vonzottak. A letisztult, áramvonalas formaképzés,
a króm és az üveg használata még hangsúlyosabban jelentkezett
itt, ahol a zsidó származású, illetve a szabadfoglalkozású értelmiség
és a magántisztviselői réteg tömörült. Mindazonáltal a XI. kerület
sem volt egészen homogén e tekintetben, ha az olyan bérházakat
nézzük, mint amilyen a Weiss Manfréd Vállalatok Elismert Nyugdíjpénztárának épülete, a Bartók Béla út 62-64. alatti Simplon
mozi és bérház (1934). A ház a CIAM magyar csoportjába tartozó
Preisich Gábor és társa, Vadász Mihály tervei alapján épült, a mozi
és előcsarnoka tervezésében a szintén CIAM-os Révész Zoltán is részt
vett. A travertinlapokkal burkolt, letisztult, acélvázas bérház elegáns,
modern kialakítású, nagyvilági hangulatot árasztó, látványos világítótestekkel operáló mozival várta a kerület közönségét, akik talán
épp a „Centrum” által felépített közeli Szabolcska Mihály vagy Eszék
utcai házakból, illetve „udvarokból” érkeztek.
Az Újlipótváros az első világháborút követően az ingatlanfejlesztés
csaknem szűz terepének számított.71 A területen fekvő raktárak
és a nyomornegyed felszámolása után az 1920-as évek második
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felétől rohamos tempóban, sorra épültek a magántőke fejlesztette
spekulációs bérházak. A tőkebefektetés megtérülése érdekében
a telkeket kiuzsorázták, mígnem a már említett 1934. évi adómentességi rendelet hatására itt is megjelentek és elterjedtek a keretes
beépítésű bérházak. A sűrű beépítés feloldása, a negyed zöldebbé
és levegősebbé tétele érdekében vette tervbe a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa (FKT) egy nagy méretű park, a későbbi nevén Szent István
park létesítését (1933–1943). A parkot övező épületekre az FKT
1933-ban szabályozási tervet írt ki az egységes térfal kialakításának
igényével. A szabályozás meghatározta a tömbök és utcák rendszerét, előírta a háztömbök sarkainak kiemelését, a homlokzati
tengelyek ritmusát és a homlokzatok egységes kialakítását. Meghatározta, hogy a Pozsonyi út felé az első emelet felett franciaudvart
alakítsanak ki és a Duna felé zárterkélysorokkal ritmikus tagozást
hozzanak létre. Az építészek ennél korszerűbb megoldást javasoltak:
a franciaudvart a forgalmas és zajos Pozsonyi úti oldal helyett a Duna
felőli oldalon szerették volna megvalósítani, így több Duna felé
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néző lakást lehetett volna kialakítani, napos, jó levegőjű és csendes
erkélysorral. Sajnos ez nem valósult meg.
A keretes beépítés és a szabályozott homlokzatok révén a negyed
elterjedt lakástípusa itt is a háromtraktusos lakás lett, több szobával és hallal. Az itteni bérházakon is megjelentek a modernség
luxus igényű jegyei. A homlokzatokat rendszerint nemes anyagokkal, travertinnel, mészkővel vagy homokkővel burkolták. A belső
terek, vagyis az előcsarnok és a lépcsőház anyaghasználata, felszerelése és részletképzése is a modern életérzést erősítette: ilyen
volt a márványburkolat, a gumipadló, az üvegburkolat, a krómozott
felületek, a rejtett világítás és fűtőtestek, a lift és a telefonhálózat.
Az architektúra és a felhasznált anyagok minősége szempontjából
is kiemelendő a Szent István park épületegyütteséből a Pozsonyi
út 38-40. alatti luxusbérház, amelyet az Alföldi Cukorgyár Rt. építtetett Hofstätter Béla és Domány Ferenc építészek tervei alapján
(1935–1936). A házban működött akkoriban a pazar berendezésű
Dunapark kávéház, a parkra és a Dunára néző utánozhatatlan

78

M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

LUXUS IGÉNYŰ
ELŐCSARNOK,
BUDAPEST, VI. KER.,
BAJCSY-ZSILINSZKY
ÚT 19/B., ÉPÍTTETŐ:
URBANA KFT.,
ÉPÍTÉSZ: FRIED
MIKSA (ÉS FENYVES
ISTVÁN), 1938
MÉM MDK
MAGYAR ÉPÍTÉSZETI
MÚZEUM, FOTÓ:
SEIDNER ZOLTÁN,
1938 KÖRÜL

panorámával, míg a bérház tetején tetőkert biztosította a lakók
számára a pihenés lehetőségét. A Tér és Forma 1937-ben szinte
egy teljes lapszámban foglalkozott a parkkal és a Dunapark
épületével, az elemzéseket Haár Ferenc látványos építészeti fotói,
az FKT által előírt és az építészek által javasolt tervváltozatok
és beépítési módok rajzai, alaprajzok, metszetek és részletrajzok
illusztrálják.72 Heim Ernő építész bevezető cikkében üdvözölte
a park létesítése nyomán létrejött Duna-parti sétányt, amire
Budapesten olyan kevés példa akad – ezzel is próbálta ellensúlyozni azokat a kritikákat, amelyek kifogásolták a parkok hiányát
a sűrűn beépített városrész belsejében.73 Heim
konklúziójában az Alföldi Cukorgyár Rt. épületét
emelte ki, annak letisztult, egységes térfalát
és térszervezését, amelyben egy új építészet
felé vezető út állomását látta. Heim kritikája így
középutas álláspontot képviselt. A Tér és Forma
megszólaltatta Hofstätter Béla és Domány Ferenc
építészeket is, akik a rendszerint a korszerű megoldásokért kiálló lap álláspontjával összhangban,
„A modern lakás” című cikkükben biztosítottak
minden kritikust afelől, hogy ők tudják, a modern
lakásnak milyennek kellene lennie, de a jelenlegi
szabályozás és különösen itt, a park beépítéséről
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rendelkező szabályozás nem tette lehetővé például a hall kiküszöbölését.74 A cél szerintük a „villalakások” építése lenne, nagyobb
lakószobával és abból nyíló kisebb, de több hálófülkével. Konklúziójuk imperatívusza: „Egyéni igényekhez alkalmazkodó lakásokat
építeni eddigi hallos lakásaink helyett, ez a modern bérházépíttető
és építész feladata.”75 A diszkurzív térben, tudvalevő módon, szélsőségesebb állásponton helyezkedett el számos haladó szellemű
modern építész, főleg a CIAM magyar csoportjának tagjai, akik
az Újlipótváros és általában a luxusbérházak kapcsán nyilvánítottak
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véleményt a valódi modernség és a modernség látszatának kontrasztjáról.76 Az „új építés” stílussá válásának e könyv bevezető fejezeteiben is tárgyalt kritikája ezt a városrészt is érintette, e kritikák
szerint nem elég a modernnek látszó külső, a háznak belső térszervezését tekintve is modernnek kell lennie. Bárhogyan is küzdöttek,
a nagyközönség szemében a modern külsejű ház modern stílusú
volt. Sőt Újlipótváros Budapestnek az a része, amelyikre manapság
a Napraforgó utcai mintatelepen kívül talán a leginkább ráragadt a
„Bauhaus-stílus” elnevezés. A korszakban az építkezéseket követő
napisajtó is erősítette a városrészhez kötődő, a modern életérzést
visszhangzó sztereotípiákat.
Bierbauer Virgil 1939-ben a Tér és Formában közölt cikkében
hangsúlyozta, hogy néhány logikus szempontot mérlegre állítva
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valójában az a következtetés vonható le, hogy igenis van létjogo-
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sultságuk a luxus igényű, modern stílusú városi bérházaknak.77
Az írást Kozelka Tivadar építészeti fotói illusztrálják, amelyek
a Petőfi tér 3. alatti bérházról készültek. A modern stílusú, vasbetonvázas, igényesen kivitelezett bérházat a Salgótarjáni Kőszénbánya
Rt. Nyugdíjintézete építtette vágvecsei Wellisch Andor építész tervei
alapján (1937–1938). A fényűző előcsarnok és lépcsőház tervezé
sében részt vett Olgyay Aladár és Viktor. Az előcsarnok padlóját

és falait márvány burkolja, a járófelületet linóleum (Emergé) betét
teszi kényelmesebbé, a természetes fényről a Luxfer üvegbeton
kupola gondoskodik. A közös terek minőségi anyaghasználatát
és nagyvilági atmoszféráját érzékletesen adják vissza Kozelka
felvételei. Bierbauer szerint praktikus okokból is érdemes minőségi anyagokat használni, hiszen a könnyebb karbantartás során
a tőkebefektetés megtérül, nem is beszélve arról, hogy a fizetőképes
keresletet ilyen külsőségekkel
lehet a házba csábítani, hiszen
a potenciális bérlő „társadalmi
körével szembeni reprezentációnak tartja a mutatós
előcsarnokot.”78 Bierbauer
azoknak a kritikusoknak is szólt,
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akik a befektetők szociális felelősségvállalását kérték számon.
„Mindenekelőtt arra kell gondolni, hogy a magántőke nehezen
bírható rá arra, hogy kis- és főként bizonytalan keresetűek számára
építsen. Ennek hovatovább közfeladattá kell válni.”79 Viszont
Bierbauer szerint érdemes abba belegondolni, hogy a fizetőképes
bérlők új lakásba költözésével rendszerint régi lakásokat hagynak
hátra, amit így a tulajdonos korszerűsíthet, akár több kislakásra
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is oszthat, s ezzel a kisebb keresetűek is relatíve élhető lakáshoz
juthatnak. Nyilván Bierbauer új építészetet reprezentáló ideáját
nem tükrözte ez az építésmód, de el kellett ismernie pozitívumait.
De akkor mi volt egy magát igazán progresszív gondolkodásúnak
valló építész ideája? A keretes beépítés hátrányait kiküszöbölő
sávos beépítés. A sávos beépítés azt jelentette, hogy a párhuzamos
épületsávok által határolt belső, ideális esetben zöld udvar két oldalát teljes szélességében nyitva hagyták. Így a lakások benapozása
javult, az utcahálózat vonala és a telek fekvése kevésbé kötötte meg
az építészek kezét a lakások kialakítása során. A két világháború
között Budapesten egyedül az Országos Társadalombiztosító Intézet
M A G YA R B A U , M A G YA R H A U S

által építtetett OTI bérházcsoport képviseli ezt a beépítésmódot a II.
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János Pál pápa, akkoriban Tisza Kálmán tér 14., 15. és 16. szám alatt
(Árkay Bertalan, Faragó Sándor, Fischer József, Heysa Károly, Ligeti
Pál, Molnár Farkas, Pogány Móric, Preisich Gábor és Vadász Mihály
tervei alapján, 1933–1935). Bierbauer Virgil ennek a fejleménynek
természetesen kellő jelentőséget tulajdonítva írt a bérházcsoportról
a Tér és Formában, a konklúzióban idézve a napfényes, panorámás
lakásokba beköltöző elégedett lakókat.80
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Utószó

A

két világháború között felépült épületállomány Budapest mai
képét is markánsan meghatározza, különösen, ha a budai
hegyvidék, Pasarét, Bel-Buda és Újlipótváros területét nézzük.

Még úgy is, hogy ezeket az épületeket is gyakran átalakították, olykor
beépítették a gondosan elhelyezett erkélyeket és teraszokat, a tetőkertet elhanyagolták vagy megszüntették, esetenként megfosztották

a homlokzatot kőburkolatától, kicserélték a csillogó, krómozott részleteket, a toló- vagy harmonikaablakot műanyagra cserélték, illetve
eltüntették az igényesen megmunkált portálokat. A sebek ellenére sok
helyen még felfedezhető a benapozásra, a nyitottságra és az átgondoltabb térkapcsolatok kialakítására való törekvés. Az utóbbi időben
a „Bauhaus építészet” egyre népszerűbb lett, az iskola alapításának
100 éves évfordulója alkalmából pedig idén a szokásosnál nagyobb
figyelmet kapott modern építészeti örökségünk. Reményünket fejezzük
ki afelett, hogy a modern építészet értékeire irányuló fokozott figyelem
a ránk maradt épületek értő ápolásában és a ma még fellelhető korabeli épülettartozékok megőrzésében is megnyilvánul.

A KRISZTINA
KRT. 69. ALATTI
BÉRHÁZ
LÉPCSŐHÁZA
EGYKOR ÉS MA
ARCHÍV FOTÓ: MÉM
MDK MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI
MÚZEUM, KOZELKA
TIVADAR, 1937, MAI
FOTÓ: SEBESTYÉN
JÓZSEF, 2019
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A JÁRITZ-VILLA
TERASZA,
ÉPÍTÉSZ: FISCHER
JÓZSEF, 1941–1942
MÉM MDK
MAGYAR
ÉPÍTÉSZETI
MÚZEUM, FOTÓ:
SEIDNER ZOLTÁN,
1942–1943
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