
kell szavatolni tanárnál, diáknál egy
aránt. 

Tóth Lajos tanulmánya tömör össze
foglalása a korszerű felsőoktatás irány
zatainak a világban és sikeresen kapcsol
ja azokat össze hazai körülményeinkkel. 
A z egyes részletkérdések iránt érdeklő

dők figyelmét pedig a legújabb szakiro
dalomra irányítja. Ezért fogadhatják a 
szakmabeliek, de méginkább a felsőok
tatásban érdekeltek elismeréssel a szerző 
erőfeszítéseit. 

R E H Á K László 

MORAVANSZKY AKOS: ÉPÍTESZET AZ OSZTRÁK-MAGYAR 
MONARCHIÁBAN 

(Corvina, Budapest, 1988) 

N a g y hiányt pótol ez a 227 oldalas, 
gazdagon, főleg korabeli fotókkal il
lusztrált szép kiállítású könyv. A Duna 
menti birodalom számos történelmi, 
társadalmi, nemzetiségi aspektusáról 
nem kevés könyv jelent meg németül és 
a Monarchiából kivált államok nyelvén, 
de építészetéről és városépítéséről eddig 
nem készült összefoglaló jellegű mű, 
holott az átlagturista számára is szembe
ötlők azon közös vonások - a szerző 
egy kulturális erőtér hatásáról beszél - , 
amelyek Prága, Bécs, Budapest, illetve 
Linz, Brno , Zágráb házait és utcáit jel
lemzik. Moravánszky könyvében e ha
sonlatosságot és eltéréseket társadalmi 
háttérből kiindulva vezeti le, egy fél év
század ( 1 8 6 7 - 1 9 1 8 ) építészeti termésé
nek a számbavételével. 

A Bevezetőben igyekszik eloszlatni 
azokat az építészettörténeti tévhiteket, 
melyek szerint az eklektika csupán pol
gári rutintermelés, a szecesszió pedig 
haladó szellemű, de megfelelő radikaliz
mus és társadalmi háttér híján levő moz
galom (és eleve halálra ítéltetett), amely 
után majd megjelenik a szociális megala
pozottságú modern építészet és város
építés, hogy megváltsa a szenvedő vilá
got. A szerző az angolszász nyelvterüle
ten mindinkább képviselt (Frampton, 
Jencks) párhuzamos fejlődés, stílusplu
ralizmus elve mellett száll síkra. Ezen ál
láspontját az említett szerzőktől eltérő
en Sedlmayr elméletével támasztja alá, 
miszerint csak totális rendszerekben lé

tezett egységes stílus, és mindenfajta po 
litikai liberalizmus elkerülhetetlenül stí
luspluralizmushoz vezet, így az Osz t 
r á k - M a g y a r Monarchia számtalan belső 
ellentmondása és feszültsége is csak stí
luspluralizmust szülhetett. Számomra 
úgy tűnik, hogy ha a fentebb kifejtett ál
lítás helyénvaló, akkor az eklektika kora 
előtti társadalmakat mind totalitáriusok
nak kellene tekintenünk, hiszen egysé
ges stílus jellemezte őket, ami még egyes 
időszakokra valóban rá is mondható , de 
pl. az athéni demokrácia esetében bizo
nyosan csütörtököt mond ez az elmélet. 
Talán a stílust nem kellene ennyire elpo
litizálni, hozzuk azt inkább a nyelvvel 
kapcsolatba. Eszerint a kötelező érvé
nyű stílus hiányát nem tekinteném 
pusztán csak szabadságnak, mert a stí
lustalanságban a közös nyelv (jelképek, 
szintaxis) elvesztése nyilatkozik meg. 

A Monarchia társadalma és kultúrája 
c. fejezetben a szerző az európai vi
szonylatban megkésett politikai libera
lizmus okozta töréseket és ellentmondá
sokat és ezek szellemi vetületeit ecseteli 
Franz Kafka, Oskar Kokoschka, Step
han Zweig és Richard Strauss munkássá
gában. Ebben a kontextusban Freudot is 
társadalmi szemszögből taglalja, az id-
ego-super ego közötti feszültségeket 
nem az emberi lélek immanens adottsá
gának, hanem a társadalmi ellentmondá
sok vetületének tartja. 

Az építész és környezete c. fejezet az 
alkotót körülvevő klímát, valamint az 



építészek társadalmi pozícióját elemzi. 
A modern nagyváros születése elnevezé
sű fejezetben hasznos kirándulást tehet 
az olvasó a városépítés területére, fény 
derül Bécs, Prága, Budapest, Zágráb 
fontosabb urbanisztikai meghatározói
ra. A mérnök szerepe elnevezésű fejezet
ben a szerző a fém-üveg szerkezetű épí
tészet átértékelését kísérli meg. A z eddi
gi építészettörténeti írások zöme felrója 
a X I X . század modern anyagokat alkal
mazó építészeinek a historikus dekorá
ciót, amely szerintük ellentétben áll a 
korszerű szerkezetek racionalizmusával. 
Moravánszky szerint ezen mérnökök
nek épp az volt az érdeme, hogy az új
szerű anyag és szerkezeti adottságok da
cára a rendszeren belül maradtak, meg
tartották az annyira fontos folytonossá
got. A Gottfried Semper, Otto Wagner 
és a „modern építészet" elnevezésű feje
zetben a szerző Wagner építészetét a 
semperi „burkolás elmélettel" magya
rázza, mely szerint az emberi kultúra 
egyik fő jellemzője a maszkírozás az ősi 
mágikus ritusoktól a függönyfalas építé
szetig. Itt tárgyalja Viktor Kovačić és 
Vjekoslav Basti zágrábi építészek alko
tásait is. A szecesszió és alakváltozásai c. 
fejezetben az irányzat eszmei gyökerei 
után kutatva Arthur Schoppenhauer A 
világ mint akarat és elképzelés művéhez 
jutunk el és Alois Riegl-hez, aki a művé
szi formát a művészetakarás következ
ményének tartotta. A z ornamens az az 
eszköz - a jelen esetben a vonal - , mely 
révén- a kreatív szellem az életet művé
szetté formálja. Szó esik itt Magyar Ede , 
Friedrich O c h m a n , Antonin Balsánek és 
természetesen Joseph Maria Olbricht 
munkásságáról. 

A Későszecesszió és premodem racio
nalizmus fejezetében Josef Hoffmann, 
J o ž e Plečnik, Lajta Béla, Végó József és 
Jan Kotéra műveit tekinti át és rendsze
rezi a szerző. A homlokzat megújítása, a 
cseh kubizmus építészete c. fejezetben 
ezzel a kevésbé ismert, de a későbbi fej
lődés - elsősorban a német expresszio
nizmus - szempontjából igen fontos 
irányzattal ismerkedhetünk meg. E z t 

követi a mű leghosszabb fejezete, a 
Nemzeti és népies törekvések c ímű, 
amelyben a nemzeti építészetet kezde-
ményző Széchenyi gondolataitól a stí
lusteremtő Lechneren keresztül egész a 
Fiatalok köréig kísérhetjük végig egy sa
játságos építészeti kifejezés kibontako
zását. 

E lőször Lechner Ö d ö n népies-keleti
es eklektikáját, majd a népművészeti ku
tatások eredményeit hasznosító maros
vásárhelyi és szabadkai Jakab Dezső és 
K o m o r Marcell tervezte épületeket mu
tatja be a szerző, mint a nemzeti stílus 
„végvárait" és igazi Gesamtkunstwerke-
ket, amelyekben a népi szellem építésze
ti, iparművészeti, festészeti alkotásban 
ölt testet. Emellett helyet kapnak Dušan 
Jurković ősi szláv népi építészet ihlette 
alkotásai: „A munkásságában korábban 
is felfedezhető panteisztikus felfogás -
írja Jurkoviéról a szerző - és a halál hét-
köznapiságának élménye hatja át omla
dozó katonatemetőit. Élet és halál válta
kozásának Norwid által megírt Janácek 
„Glagolita misé"-jében megzendülő 
gondolat ez: a faépítmények kiválása a 
természet anyagai közül és visszahullá-
suk a természetbe". A fejezet Bartók 
Béla és Kós Károly idézetei után Kós és 
Medgyasza művei bemutatásával zárul. 
Az ornamens száműzése fejezet Arnold 
Schönberg, Karl Kraus és természetesen 
Adolf Loos gondolataival indul, hogy az 
utóbbi műveinek bemutatásával érjen 
véget. A klasszikus formanyelv visszaté
rése c. fejezet a periodikusan visszatérő 
klasszicizálás elemzése Plečnik, Hoff
mann és Fabiani művei példáján. Végül 
A szociális építészet elnevezésű fejezet a 
Monarchiában megkésett, csak száza
dunk elején kibontakozó szegénynegye
deket felszámoló mozgalomról szól. A 
könyv rövid, de tartalmas befejezésében 
Századunk építészete és az Osztrák-
Magyar Monarchia, a birodalom építé
szetének tanulságait emeli ki a szerző: 1. 
„A monarchia szinte valamennyi ki
emelkedő építészéről elmondható, hogy 
sohasem kötelezték el magukat annyira 
radikálisan egy-egy új irányzat mellett 



( . . . ) , hogy megszakították volna a 
múlttal folytatott párbeszédet." 2. „Az 
Osztrák-Magyar Monarchia építészeti 
tendencia építészet és történelem kap
csolatának különböző lehetséges válto
zatait képviselik. A z építészet ugyanis 
nincs kiszolgáltatva a történelemnek: 
képes arra, hogy véleményt mondjon 
róla, interpretálja azt, mint egy saját tör
ténelemmel rendelkező, autonóm műfaj, 
melyet ugyan lehet politikai, gazdasági, 
szociológiai vagy szemiotikai szem
pontból vizsgálni, de mindezekkel 
együttesen sem lehet teljesen megragad
ni." 

Moravánszky Akos könyve informá

cióbőség tekintetében rendkívül gazdag, 
módszertanilag jó felépítésű, elméletileg 
kitűnően megalapozott, stílusa pedig le
bilincselően érdekes. A z építészettörté
netben kevésbé járatos olvasó megfelelő 
áttekintést nyerhet a kultúrtörténeti 
szempontból elsődleges fontosságú tár
gykörből , a szakember pedig új megvi
lágításban látva a problémát, eddig feltá
ratlan összefüggésekre bukkan. Vélemé
nyem szerint a tárgy fontossága és a fel
dolgozás minősége egy további kiadás
ban nagyobb terjedelmet is megérde
melne. 

K L E I N Rudolf 

AZ ESZTENDŐ NÉPRAJZA 

Penavin Olga: Népi kalendárium. A z 
körében. F o r u m . Újvidék, 1988 

A z esztendő legtöbb napjához kap
csolódik valamilyen népi regula, amely 
előírja, hogy egyes napokon hogyan kell 
viselkedni, milyen munkát szabad, mi
lyent pedig nem szabad végezni. Ezek 
egy része valamilyen népi megfigyelés 
alapján öröklődött nemzedékről nemze
dékre a parasztság körében, másik részét 
pedig a kalendáriumok közvetítették. 

A z esztendő egyes napjaihoz kapcso
lódó hiedelmeket, szokásokat tette köz
zé a jugoszláviai magyarság körében Pe
navin Olga legújabb könyvében. A kö
tet anyaga felöleli az egész jugoszláviai 
magyar nyelvterületet, így átfogó képet 
kapunk belőle az itteni magyarság szel
lemi néprajzáról. Még egy műfaj van, 
amelyről vannak adataink: a népmesék 
műfaja. Ezeket ugyancsak e kötet szer
zője gyűjtötte össze, és publikálta a két 
kötetes Jugoszláviai magyar népmesék
ben. A Népi kalendárium ezek szerint 
bácskai, bánáti, szlavóniai, baranyai, 
szerémségi és szlavóniai hiedelmeket, 
szokásokat tartalmaz. 

A z esztendő néprajzában nem tudunk 
elkülöníteni szűkebb földrajzi területe

esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság 

ket, mint a népmesék esetében, ahol 
gazdagabb anyag koncentrálódott. A 
legjobb mesemondók a baranyai halá
szok, az al-dunai székelyek és a szegedi 
kirajzású bánáti magyarok voltak eze
lőtt egy-két évtizeddel. A szokások a je
les napokhoz fűződő regulákat Bácská
ban és Bánátban egyaránt megtartották, 
ezeket viszonylag könnyen össze lehet 
gyűjteni. E z t bizonyítja a könyvben 
közölt rendkívül gazdag anyag. A gyűj
tést az is segíthette, hogy ezek elmondá
sához nem kellett különösebb tehetség, 
hogy jól megformált szövegekké válja
nak, mint a népmesék esetében. A z esz
tendő néprajzához kapcsolódó hiedel
mek, szokások egy hányada napjainkig 
is része a néphagyománynak. Kevés 
olyan fiatal lány van, aki nem próbálja 
meg a Luca-napi praktikákat, hogy 
megtudja, ki lesz majdan élete párja. 
H o g y milyen szigorú rendje van az ét
kezési szokásoknak egy-egy jeles na
pon, azt abból tudjuk lemérni, hogy 
mekkora sort találunk a halcsarnok előtt 
karácsony táján vagy halottak napján, a 
temetőkben, a gesztenyesütők körül. 


