
Klein Rudolf*: 

Összetettség és ellentmondás a 
modern építészetben 
 
Bevezető 
 
E cikk címe utalás Robert Venturi Contradiction and Complexity in 
Architecture című könyvére, mely vízválasztót jelentett a modern építészet 
eszmevilágában. A hatvanas évekig ugyanis a teoretikusok nemigen 
foglalkoztak az említett fogalmakkal. Ha hallgatólag is, de az építészetet - 
különösen a modernet - ellentmondásmentes rendszerként fogták föl. A 
modern építészet úgy vonult be a köztudatba, mint egy, a végsőkig 
racionális, már-már a művészet köréből is kilépő, főképp mérnöki vagy 
legalábbis mérnöki szellemtől áthatott diszciplína. A szakmai köztudat je-
lentős része a korai modern építészetet egy ilyen szigorú szakasznak tekinti, 
és úgy véli, hogy a lazítás csak a giedioni harmadik nemzedékkel vette 
kezdetét, amikor is Utzon, Saarinen és a többiek megkíséreltek kilépni az 
ortogonális rendszerből. Tézisem szerint azonban a korai modern építészet 
minden látszólagos racionalizmusa és metaszisztémára való törekvése 
dacára sokkal ellentmondásosabb, összetettebb és fragmentáltabb volt, mint 
akár az azt megelőző történelmi építőművészet, akár az azt követő második 
világháború utáni modem építészet. 
 
Legtöbbünket az egyetemen úgy tanítottak, hogy Le Corbusier a maga 
kartéziánus logikájával meghaladta a hagyományos építészetet, és eljutott a 
racionalitás végső fázisához (vázas szerkezet, lapostető, szalagablak stb.). 
Ez a mítosszá terebélyesedett tévhit nemcsak abból táplálkozik, hogy Le 
Corbusier főleg racionális érvekkel támasztotta alá gyakran nem a 
legracionálisabb megoldásait, hanem a fölvilágosodás általánosan 
elfogadott pozitív megítéléséből is. Nem véletlen hát, hogy a fölvilágosodás 
projektjének legújabbkori kétségbevonása, felülbírálata, illetve rekonst-
rukciója átértékelte építészeti szemléletünket is. Az említett ellentmondás 
nem csökkenti Le Corbusier jelentőségét, sőt éppen a fordítottjáról van szó, 
azaz arról, hogy a nagy francia mester képes volt kilépni a minimalista 
ortodoxiából, kora eszmei egyoldalúságából. Az a körülmény, hogy ezért 
kénytelen volt bort inni és vizet prédikálni, nemigen von le nagyságából. A 
posztmodernben kiiskolázott szem érzékenyebb a fentebb említett fogalmak 
építészeti megfelelőinek fellelésére, és valószínű már eljött a kanonikus 
modern építészet posztmodern olvasatának ideje. Időközben az építé-
szetelmélet is sokkal kritikusabbá és árnyaltabbá vált. Terjedelmi okokból e 
cikk egy épületen kísérli meg kifejteni a hősi modern építészet posztmodern 
olvasatát. Lehet, ez is olyan egyoldalú lesz, mint a korabeli giedioni 
interpretáció, lehet az is, hogy autenticitása is vitatható, de az időbeli 
távolság, az eltelt hatvan év, talán közelebb hozott minket egy objektívebb 
értelmezéshez. Különben is az igazán nagy alkotásokat éppen az jellemzi, 
hogy bennük minden kor megtalálja önmagát. Érdekes módon az 
építészeten kívül, így a szellemtudományokban is, a modern (die Moderne) 
interpretációja sosem volt olyan ortodox, ellentmondás-mentességre törekvő 
és kizárólagos, mint az építészetben. Ezért, és természetesen a szellemi 
háttér feltérképezése céljából is, cikkem kilenc idézettel indul. A források 
kiválasztása teljesen tetszőleges, nem törekedtem reprezentatív minta 
bemutatására, hiszen tanulmányom elsősorban nem tudományos, hanem 
csak gondolatébresztő. 
 
 
A modern ellentmondásossága néhány idézet tükrében 
 
1. „A modern a változó, a mulandó, a véletlen - ez az egyik fele az éremnek, 

a másik fele az örök és változatlan.” 
(Baudelaire: A modern élet festője, 1863) 

 
2. „Az élet olyan tapasztalat (expérience), melyben teret és időt, magunkat 

és másokat, az élet lehetőségeit és veszélyeit ragadjuk meg, melyet 
férfiak és nők egyaránt átélnek világszerte. Ezt a tapasztalatot a 

modern(itás) kifejezéssel jelzem. Modernnek lenni annyit jelent, mint 
magunkat kalandot, hatalmat, élvezetet, növekedést, magunk és világunk 

megváltoztatását ígérő környezetben tudni, mely ugyanakkor 
veszélybe sodorja mindazt, amit eddig tudtunk, amik eddig 

voltunk. A modern környezet és tapasztalat nem ismer földrajzi 
és etnikai határokat, társadalmi osztályokat, vallást és ideológiát. 

Ebből a szemszögből tekintve úgy tűnik, a modern egyesíti az 
egész emberiséget. De ez egy ellentmondásos egység, a 

szétválasztott egysége (unity of disunity), mely az örök 
dezintegráció és megújulás, az ellentmondás és konfrontáció, a 
kétértelműség és kín örvényébe sodor minket. Modernnek lenni 

annyit jelent, mint egy olyan világmindenségben élni, melyben 
ahogy azt Marx mondta. »minden ami szilárd, elpárolog a levegő-

ben«." 
(M. Berman: All that is solid melts into air, 1982.) 

 
Három idézet Jean-Francoise Lyotard-tól: 

 
3. „A modern(itás) - jelenjék meg bármely korban - nem létezhet 

a dolgokba vetett hit megrendülése nélkül és azon felfedezés 
nélkül, hogy a valóság nem elég reális."  

 
Minden modernitás megkísérli kigyomlálni a realitásból a számára 
irreálisnak tűnő elemeket. Ezt tették a rómaiak a görög kultúra 
egyes elemeivel is, mondván, hogy a görögök túl sokat beszélnek. 
Ez történt a felvilágosodás alkalmával is, amikor a valóság jelentős 
részét megtagadták, babonaságnak, hiedelmeknek bélyegezve 
azokat. Ez másképp fogalmazva azt jelenti, hogy a modernitás a 
realitás redukciójaként felfogható. A modernizáció egyfajta 
„csisztka". Erre ráébredtek az építészek is a hetvenes években, és 
megfogalmazták a „kizárás elve" nevű tézist, miszerint a modern 
építészet alapvetően egyes elemek kizárására törekedett, a 
posztmodern pedig, szerintük, a fordítottját - a befogadás elvét - 
tette magáévá. 

 
4. „A modern művészet a fenséges esztétikumában gyökerezik, 

és ebből meríti axiómáit az avantgárd eszmerendszere is. A 
fenséges szellem (sublime sentiment), ami egyben a fenséges 

szelleme, Kant szerint egy erős és kétértelmű érzelem: magában 
hordozza mind a gyönyörűséget, mind pedig a fájdalmat, azaz ta-

lálóbban fogalmazva, a gyönyörűség a fájdalomból fakad."  
 

Ez az elv számonkísérhető a modern építészeten is, ahol a 
fájdalmat a monoton repetitív elemek képviselik, a gyönyört pedig 
az őket tagadó, illetve ellenpontozó aszisztematikus, nem repetitív, 
gyakran nem is ortogonális elemek. 

 
5. „Modern művészetnek nevezem azt, mely kis technikáját (son 
»petit technique«) - ahogy azt Diderot mondaná - arra használja, 

hogy igazolja a tényt, hogy létezik az ábrázolhatatlan, hogy 
láthatóvá tegye, hogy létezik valami, ami elképzelhető ugyan, de 

nem látható és nem tehető láthatóvá. Erről van szó a modern 
festészetben. D} hogy lehet láthatóvá tenni, hogy valami van ami 

nem ábrázolható? Kant már felfedte ennek útját, amikor 
»formátlanságról«, illetve a »forma hiányáról« beszélt, mint az 

ábrázolhatatlanra való utalásról (itt a kodifikált forma hiányáról van 
szó, azaz minden korban a még nem elfogadottról, ha úgy tetszik, 

avantgárdról -megjegyzés K. R.) és az »üres absztrakciót« is említi, 
melyet imaginációnk megtapasztal, amikor a végtelen ábrázolására 

törekszik: ez az absztrakció maga is olyan, mint a végtelen áb-
rázolása, azaz annak a tulajdonképpeni negatív ábrázolása." 

 
Valószínű a modern építészet absztrakt formái mögött is ez rejlik. 
Tulajdonképpen itt nemcsak a festészet formai követéséről van szó, 
hanem közös célokról, azaz utalásról az ábrázolhatatlan 
ábrázolhatatlanságára. Ezzel a problémával találkozunk majd a Villa 
Savoye kapcsán is. A mondottakból az következik, hogy a korai 
modern építészet nemcsak absztrakt formavilágát kölcsönözte a 
festészettől, de filozófiája egy részét is. De térjünk csak vissza Lyo-
tard gondolatmenetéhez!  



 

 
„Kant idézi a »Ne csinálj faragott képet« parancsolatot, mint a Biblia 

legfenségesebb szakaszát, melyben megtiltatik az Abszolút ábrázolása. 
Nem is igen szükséges ehhez hozzáfűzni a fenséges esztétikumát a 

festészetben. Am természetszerűleg »ábrázol« valamit, ha másképp nem, 
hát negatív módon, azaz kerülve az ábrázolást (representation), figuralitást. 

»Fehér« lesz, mint Malevics négyzetei és képessé tesz a látásra, 
lehetetlenné téve a látást, és kellemes is lesz, de csak fájdalmat okozva. És 

mindebben felismerhetővé válnak az avantgárd festészet axiómái, 
amennyiben arra szolgálnak, hogy az ábrázolhatatlan létezésére utaljanak, 

látható ábrázolások segítségével." 
 
Végül három idézet Dávid Harvey The Condition of Postmodernity című 
könyvéből, melyekkel mintegy megválaszolja a Lyotard által feltett 
kérdéseket: 
 

6. „De hogy lehet ábrázolni az örököt és változatlant e káosz közepette? 
Mivel a realizmus és naturalizmus alkalmatlannak bizonyult e feladatra, a 

művészek, építészek és írók arra kényszerültek, hogy az ábrázolás 
speciális módját dolgozzák ki." 

 
Harvey művében ezt a gondolatot később részletesen kifejti: 

 
7. „...De ha a világ voltában múló, tiszavirágéletű (ephemeral) és kaotikus, 

akkor a művész éppen ezért az örököst a pillanatnyi hatással, sokktaktikával 
kell hogy ábrázolja, valamint a várt folyamatosság megsértésével..."  

 
Valójában a modern építészet se tett igazán mást, első lépésben elutasította 
az akadémikus hagyományt, és sokkolta a közönséget. Ám nem tudta 
elkerülni az avantgard zsákutcáját, és akaratlanul is többé-kevésbé 
kodifikálódott, miáltal a sokkhatás legalábbis az értők körében megszűnt. Ez 
azonban nem a modern építészek vétke, hanem az építészet természetéből, 
lassabb kifutásából eredő következmény. Harvey írásában tovább megy. és 
kitér a művészek sajátságos pozíciójára, azaz a hirtelen megnövekedett 
szabadságukra és az ezzel járó nagy felelősségre: 

 
8. „…A művészek, írók, építészek, zeneszerzők, költök, gondolkodók és 

filozófusok pozíciója különleges ti modern projektjén belül. Ha az »örök és 
változatlan« immár nem magától értetődő, akkor a modern művész kreatív 

szerepel játszik a humanitás lényegének meghatározásában. Ha a »kreatív 
rombolás« alapvető feltétele a modernitásnak, akkor a kreatív művész 
szerepe heroikus. A művész - ahogy azt Frank Lloyd Wright kiemelte - 

nemcsak meg kell értse kora szellemét, hanem kezdeményeznie kell annak 
megváltoztatását is.” És Harvey hozzáfűzi: 

 
9. „...Ennek eredménye gyakran a végletekig individuális, arisztokratikus és 

a populáris kultúrát lenéző művészi attitűd lett, sőt egy arrogáns pozíció 
meghonosodása a kultúrát termelők részéről..." 

 
Nem kell hát csodálkoznunk azon a végtelen megvetésen, amelyet Le 
Corbusier érzett kora tömegkultúrája és építészete iránt. 
 
Építészeti konzekvenciák 
 
A fenti idézetekből leszűrve és az építészetre vetítve alapjában véve kétféle 
alaptípusú ellentmondást különböztethetünk meg: a rendszeren (épületen) 
belülit és a rendszeren kívülit. Az első esetben az épületen belül van az 
ellentmondás - nem jobban vagy rosszabbul megoldott kompromisszumokról 
van szó, melyek az építészeti tervezés szükséges velejárói, hanem 
nyilvánvaló ütközésekről, melyek jelentéssel bírnak, és kifejeznek valami 
építészeten belüli vagy kívüli tartalmat. A második esetben az épület és 
környezete közötti ellentmondásokról, szándékos ütköztetésekről van szó, 
melyek vonatkoznak mind az anyagiakra - természet, épített környezet -, 
mind pedig a szellemiekre, az építészet érzékelésére, jelentésére, a 
közönség elvárásainak tiszteletben tartására, illetve sokkolására. 
 

A Villa Savoye és a külvilág 
 
„A ház egy doboz a levegőben, melyet körös-körül megszakítás 
nélkül átlyukasztottak egy szalagablakkal (fenéire a longeuer)" -írja 
Le Corbusier. Ez más szóval azt jelenti, hogy a mester 
szembefordult a hagyománnyal, megkísérelte sokkolni a nézőt 
azzal, hogy ellentmondott minden beidegződésnek, kísérletet tett 
arra, hogy dekonstruálja a „házszerűt". Először a ház 
antropomorfizmusát utasította el a hagyományos ablakok 
megszüntetésével. A szalagablak immár nem igazi ablak, hiszen 
elhelyezése nem a belső és külső kodifikált találkozóhelye, nem a 
szoba szeme, nem jelzi a helyiségek elrendezését, hanem csak 
végigfut a homlokzaton, mini a szemet lekötő rongy a raliul ejteti 
ember fején. A szalagablak sokkhatása azonban belülről érvényesül 
igazán. A hagyományos álló ablak „képet" alkot a Külvilágról, 
mutatja az eget, a földet és az általuk közrefogott világot, a 
szomszéd házakat, utcát, természetet stb. Ezzel szemben a 
szalagablak csak egy fragmentált képet nyújt a világról, és az a kö-
rülmény, hogy egységnyi felületen több fényt bocsát be, mint az 
állóablak, nem kárpótol az általa nyújtott képért. Ám Le Corbusier 
számára éppen ez volt a cél. A szalagablak mozivászon gyanánt ad 
a világról, tájról kihasított képet, a rajta való kitekintés nem a 
természetes és spontán bent élő ember kitekintése a külvilágra, 
hanem egy koreografált élmény: „Ahhoz, hogy egy tájnak jelentő-
séget kölcsönözzünk, a látványt korlátozni kell, arányt kell neki adni, 
azaz a kilátást falakkal kell elzárni, melyeket bizonyos stratégiai 
pontokon át kell szúrni, hogy akadálytalan kilátást biztosítsanak." – 
írja Le Corbusier. Ez egy hasonló ellentmondás, mint amilyennel a 
lyotardi idézetben találkoztunk Malevics fehér négyzeteivel 
kapcsolatban. Hasonlóan gyökeres változtatást eszközölt a mester 
a bejárati ajtó esetében is, mely szintén ellentmond az 
„ajtószerűségnek”. A hagyományos ajtó a falba épített, nyílást záró, 
mozgatható, viszonylag könnyű épületelem. Az ajtó az a hely, ahol 
megszűnik a fal áthatolhatatlansága, ahol a belső a külvilággal 
kommunikál. Le Corbusier ennek ellentmondott. A házba vezető 
főbejárat valójában „anti-ajtó", egy átlátszó kerek üvegfalban egy 
átlátszatlan, viszonylag masszív fémelem. 
 
 

 
 



   
1. Földszint: Az ívelt forma alkalmazásának 
és a földszint behúzásának látszólagos 
szerepe az. hogy zavartalan elhaladást 
biztosítson a gépkocsik számára. valójában 
azonban az a rendeltetésük. hogy 
differenciálják az „implantált" épületet a talajtól, 
helytől. hogy „gyökértelenítsék" a kozmopolita 
dobozt. Az ortogonális rendszert megjelenítő 
oszlopok és a szabadságot megtestesítő ívelt 
formák konfliktusa a földszinten a 
legnyilvánvalóbb: az ívelt fal alkotta lendület és 
a pillérek többször ütköznek  

2. Lakószint: Az épület szíve a zavartalan 
felfelé irányuló mozgást megjelenítő rámpa 
foglalja el, izgalmas térélményt nyújtva a 
látogatónak. A nappali, de különösen a családi 
tűzhely elhelyezése esetleges és perifériális. A 
hálókban és fürdőszobákban a statikai 
funkciótól megfosztott falak többször kerülnek 
konfliktusba felszabadítóikkal, a pillérekkel  

 

3. Szolárium: Újra az ívelt formáké a színtér, 
melyek az ortogonális világ ellenpontjaként 
jelennek meg, mintegy megtestesítve a lyotardi 
elvet, miszerint „a gyönyör a fájdalomból 
fakad”. A ház optimista kicsengésű: a helytől, 
talajtól elvonatkoztatott, szigorú rendszernek 
alávetett főemeletű, de valódi fókusszal nem 
rendelkező villa végül is formai társra lel a 
francia égen gyorsan változó és tovatűnő 
felhőkben. 

 

 
Az ablak és ajtó (szemek és száj) megszüntetésével eltűnt a ház ha-
gyományos arca. Nincs többé homlokzat, amint azt a mester büszkén kifejti. 
Az „átlyuggatott doboznak” van még egy további konzekvenciája, mely 
összefügg a vázas rendszerrel: a fal immár nem igazi fal többé. Sikerült de-
konstruálni az építészet legősibb elemét, jelképét, mely a kint és bent 
differenciálását volt hivatott szolgálni, valós és jelképes értelemben. A fal 
ugyanis elveszti értelmét, ha folytonossága megszűnik. Egy-egy szoliter 
ablak vagy ajtó még nem veszélyezteti a fal integritását, ám a tetszőleges és 
bőséges átlyuggat ás megszünteti a falszerűségét, papírmasévá degradálja 
a falat, melyet nem a tektonikusság szabályai, az ősi nehézségi erő és 
szolid anyag (tégla. kő) tartanak egybe, hanem a anyag, vasbeton 
(papírmasé strukturális adottságai. A fal „deszakrálása" azonban igen fontos 
cél: a fal mindig határokat, limitációt jelképezett. A határokat „nem ismerő" 
modern ember számára a fal a kor filozófiájának megtagadását jelképezi, 
lerombolása ezért elkerülhetetlen. E rombolás viszont nem egyszerű 
megsemmisítés - ez nem lenne elé kreatív, művészi, nem leheti 
megünnepelni. A fal lerombolása hát rituálévá szélesedett, mint macska 
játéka az egérrel. A fal lerombolása persze egymagában még nem mondana 
eléggé ellent a házszerűségnek. Le Corbusier hát tovább ment és 
„megszüntette" a tetőt (magastetőt), kunyhótól megörökölt ősi formájú 
természetes alakzatot, mely úgy is felfogható, mint ember alkotta halom, 
domb, hegy. És még ez emészthető lett volna, hiszen a mediterrán 
térségben nem ismeretlen a lapostető, de a mester még valamit tett a 
házszerűség dekonstruálásáért: az épületet oszlopokra emelte! Ezzel 
kapcsolatban ugyan megtévesztő funkcionális magyarázattal élt, miszerint a 
pillérekre állítás csak a talajnedvesség hatását hivatott csökkenteni, és 
visszaadni a talajnak az elvett területet. Természetesen itt sokkal többről van 
szó - dominanciáról és a gyökerek elvágásáról -, amit Le Corbusier később 
ki is fejtett, ha nem is ilyen explicit módon: 
 
„A doboz a legelő közepén áll, uralva környezetét. Egyszerű földszinti pillérei 
pontos diszpozíciójuk révén feldarabolják a tájat, olyan szabályossággal, 
mely elnyomja az épület elejéről és hátuljáról alkotott képzetet.” 
A dominanciánál és az önkényes, helyidegen rendszer felállításánál talán 
még fontosabb a talajtól való differenciáció másik következménye, a helytől, 
vidéktől való elvonatkoztatás: 
 

„Az alaprajz tiszta, a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére 
készült. Jó helyen van a rurális poissyi tájban… Implantálni fogom 
ezt a házat a gyönyörű argentínai tájba…”  
 
Ez valójában nem jelent mást, mint ellentmondást annak 
arisztotelészi normának, miszerint az építészet a természet 
felépítménye, azaz a teljes építészettörténeti hagyomány 
dekonstruálását. És a Villa Savoye valóban nem más, mint egy 
implantált „gyökértelen, kozmopolita utas”, egyesek szerint 
„betolakodó”, a barátságos francia paraszti tájban. 
Az építészeti tervezés immár nem jelent alázatos alávetést a helyi 
adottságoknak, hanem a modern nyugati ember erőszakosságának 
enged szabad utat. A mester ekként fogalmaz: 
 
„A modern lakás problémájának kulcsa az, hogy az ember először 
inhabitáljon. Az épület elhelyezése csak ezután következik. Az 
inhabitáció azt jelenti, hogy meg kell teremteni a ház képét 
gondolatban, hiszen az építészet a fejben születik meg, majd ezt 
követően lerajzolni, és csak ez után kell telek után nézni…”  
 
Ezzel el is jutottunk az épület belsejéhez. 
 
 
 

 



 
 

 
4. A Villa Savoye kanonikus belső fotója valójában nem is enteriőr: félkülső 
és félbelső terek játékéról, átfolyásáról van szó. A falak funkciója nem 
elsősorban térhatárolás, hanem - ahogy a mester fogalmaz -, hogy 
korlátozzák a látványt, és bizonyos stratégiai pontokon akadálytalan kilátást 
biztosítsanak. A ház camera obscura lett. 
 

 
5. ..A lábakra állított doboz a legelő közepén áll, uralva a környezetet. 
Egyszerű földszinti pillérei pontos diszpozíciójuk révén feldarabolják a tájat, 
olyan szabályossággal, mely elnyomja az épület elejéről és hátuljáról alkotott 
képzetet." (Le Corbusier) 
 

 
6. A lépcsőkarokat nem a funkció alapján helyezte el Le Corbusier, hanem a 
szoborszerű formák esztétikai hatásaiból indult ki. A lépcső túllépett 
funkcionális szerepén és a mozgás kifejezőjévé vált. 

A Villa Savoye belső ellentmondásai 
 
Ha az alaprajzokat grafikákként szemléjük, és nem figyelünk sem a 
szerkezetre, sem a funkcióra, az első dolog, ami szembe ötlik, hogy 
kétféle, egymásnak ellentmondó forma különböztethető meg: a 
szigorúan ortogonális és az ívelt. Az is feltűnik, hogy a főemeletet 
az ortogonális formák uralják, a földszintet és a második emeletet 
az íveltek, azaz a manifesztumértékű főemelet a „derékszögű 
világot” hirdeti, ám alatta és fölötte ennek folytonossága megszűnik. 
Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy az alaprendszer a racionális, ám 
ésszerű és rendszerelvű nem egyeduralkodó, csak ellentéte, a 
véletlen révén válik értelmezhetővé, és e kettősség adhat csak igazi 
képet a valóságról. Ez nincs messze attól, amivel a bevezető 
Baudelaire-idézetben találkoztunk. Hasonló kettősséggel 
találkozunk más Le Corbusier tervezte lakóépületeknél is, mint 
például a marseilles-i házon, ahol a lakószintek képviselik az 
ortogonális, rendszerelvű, illetve rendszert megtestesítő emeleteket, 
a földszint és az utolsó szint pedig kilép a derékszögű világból. Ez a 
kettősség kapcsolatba hozható a 4. szám alatt tárgyalt Lyotard-
idézettel is, miszerint a gyönyör a fájdalomból fakad, ahol 
természetesen a fájdalom a monoton repetitív elemekben ölt testet, 
a gyönyör pedig az őket tagadó, szabad formákban. 
 
Míg az ortogonális elven alapuló rendszer elemei magyarázhatók 
funkcionális érvekkel – bár ezekkel kapcsolatban is számos kétely 
merülhet föl – az ívelt formák esetében nem lehet másról szó, mint 
szándékos kilépésről a derékszögű világból. A földszint esetében ez 
látszólag megfelel a funkciónak, azaz az ívelt falnak az lenne a 
szerepe, hogy megkönnyítse a behajtást autóval. Ám ennek az 
örömeit megkeserítik az oszlopok, melyek a faltól eltérően nem 
követik az automobil útvonalát. A második emeleten az ívelt formák 
mögött már nem áll jelentősebb funkcionális meggondolás. Ezek 
szerepe egyedül az, hogy ellenpontozzák a raszter szigorát. E két 
rendszer, az ortogonális és ívelt jelenléte messze túlmutat az 
épületen és az építészeten is. Emlékezzünk vissza Le Corbusier 
szavaira, aki úgy fogalmazott, hogy a villa ortogonális rendszere (ő 
ugyan szerkezeti rendszert említ, de ennek az eltérésnek semmi 
jelentősége nincs ebben az összefüggésben) feldarabolja a tájat, 
ami nem jelent mást, mint a saját, ember alkotta rendszer kivetítését 
a külvilágra, azaz a tájra, ahogy a mester fogalmaz. Az ortogonális 
rendszernek ebben az összefüggésben nemcsak gyakorlati, 
műszaki, hanem kozmológiai jelentése is van. Az testesíti meg az 
izotropikus tér koncepcióját, azaz a kiemelt irányok, centrumok 
nélküli – tehát abszolút profán, elméletileg a végtelenig húzódó, 
helyi specifikumoktól mentes – semleges teret. Azt a teret, mely 
nem elsősorban intervallumként, masszív elemek (falak) között „yin 
módon” jelenik meg, mint a történelmi építészet esetében, hanem 
önállóan, „yang” módon”, szabadon lép ki, illetve jön be az épületbe.  
 
Az épület belső tere immár nem egy leszakított, individualizált része 
az általános térnek, a bollnowi All-raumnak, hanem egy semleges, 
differenciálisan kicsiny része az univerzális, mérhető és 
ortogonálisan feltérképezhető térnek, világnak. Ebben az 
összefüggésben a rendszerrel feltérképezett tér nem más, mint a 
tudományosan maradéktalanul megismerhető, tehát abszolút 
racionális világ manifesztációja. Ez az a pozíció, ameddig a 
kanonikus modern építészet tere eljutott. Ennek talán legszebb 
példáját Mies van der Rohe korai alkotásai képviselik. De Le 
Corbusier továbbmegy. Fellázad benne a művész (és talán az 
ember is) a szigorú karteziánus rendszer és az egyoldalú 
térinterpretáció, illetve episztemológia (ismeretelmélet) ellen, és 
maga alkotta „kockavilággal” szembeállít egy gyökeresen 
különbözőt, mely nemcsak hogy visszalép az ortogonálistól, vagy 
ha úgy tetszik, túllép rajta, hanem fölidézi az ősi, centrum körül 
kibontakozó, primitív szakrális teret, természetesen csak geometriai 
értelemben. E tér azonban, már nem rendelkezik a korábbi 
tartalommal, csak idézetként szerepel, de már puszta jelenléte is 
elég ahhoz, hogy megbontsa az ortogonális rendszer egyeduralmát. 



Ám ezen rendszer rendeltetése nem merül ki pusztán a „lázadásban”, 
hanem az első és második szinten a mozgást, a közlekedést jelzi, amiről a 
továbbiakban lesz több szó. 
 
Ha továbblépünk a grafikai szintről a tér és szerkezet, valamint funkció felé, 
az alapállás, azaz a kettősség, az ellentmondás és összetettség nem 
változik. A szerkezeti rendszer vázas, de a 4,75 m tengelytávolságra 
telepített oszlopok rendszere, mely kívülről tisztának tűnik, valójában nem 
az. Le Corbusier éppen az épület legdrámaibb helyén, a rámpánál szegi 
meg saját raszterét, kimozdítva az épület szívéből a középső pillérsort. Teszi 
ezt azért, hogy a bejárati ajtót követően ne kelljen ismét egy oszlopot 
megkerülni, mint odakinn, illetve ami sokkal fontosabb, hogy a rámpa két 
szárnya között ne legyen zavaró elem. Amint később látni fogjuk, a 
rámpának nagy a jelentősége. Tehát az annyira fontos rendszert, melynek 
már-már kozmológiai szerep jut (a környező világ definiálása) a mester 
maga szegte meg. Ennek elsősorban nem funkcionális okai vannak. Mielőtt 
ezt elemeznénk, tekintsük át röviden az épület funkcióját! Ezzel 
kapcsolatban az első, ami feltűnik, hogy az épület bejárata nem ott van, ahol 
az logikus lenne, azaz a telek utca felőli oldalán, hanem épen fordítva. 
Ahhoz, hogy bejusson, a látogatónak meg kell kerülnie, körül kell járnia az 
épületet, mint egy szobrot. Ezt tette a házigazda is, ugyan autóval, mely 
elhaladt a főbejárat előtt, mint a 19. századi színházaknál a hintófelhajtón. 
Miután az úr kiszállt, a sofőr behajtotta a kocsit a garázsba és szolgálati 
lakásába távozott. Ez a közlekedési vonal indokolja az ívelt formát a 
földszinten. A gyakorlatban ez a manőverezés nagyon nehézkes, ami első 
pillantásra nem tűnik föl, mert az eredeti alaprajzokon a mester az autókat 
mindössze 125 cm szélesre rajzolta. 
 
A földszinti hallba jutva megjelenik az első kettősség: a kétely, hogy hol is 
menjünk fel az emeletre, a lépcsőn-e vagy a rámpán. A lépcső nyilvánvalóan 
a rövidebb út, de elhelyezése fordított, azaz körül kell járni ahhoz, hogy fel 
lehessen rajta menni. Különös módon ez a felállás, a mellékkijárat 
szempontjából sem előnyös, mert mielőtt kijutunk, meg kell egy oszlopot 
kerülni. Ám ez az elhelyezés kifejezésre juttatja a lépcsőkarok szoborszerű 
alakját, és a rajtuk való elhaladás izgalmas térbeli élmény. Végül a látogató 
nagy valószínűséggel a rámpa felé veszi az útját, és itt kerül bele a villa 
nyújtotta bűvös körbe. A rámpa rabul ejti az embert. Ez az az elem, mely az 
épület szívét uralja, mely a legtöbb látványt, térbeli kalandot nyújtja 
(emlékezzünk a Berman-idézetre4), mely mellett minden más eltörpül. 
Az emeletre felérve megértjük, miért is épített Le Corbusier rámpát: így 
abszolválható a harmadik dimenzió a legkönnyebben – nem kell figyelni, 
mint a lépcső esetében, és a fokozatosság, azaz a nem gátolt felfelé való 
mozgás élménye a legtökéletesebb. A felfelé mozgás fontos eleme a 
modern építészetnek. Ez az anyagi megtestesítője az izotropikus térnek, 
melynek a harmadik dimenziója ki van egyenlítve az első kettővel. A modern 
ember immár szabadon emelkedhet az egekbe. A rámpát járva tűnik majd 
fel a főemelet híres belső udvara, és innen nyerünk röpke bepillantást – csak 
úgy véletlenül – a nappaliba is. Különös, hogy ez utóbbi nem végcélja az 
épületen belüli rituális, spirál vonalú közlekedésnek. 
 
A nappali vagy szalon, mely az ottlétet, a stabil, helyhez kötött létezést 
jelképezi, valójában nem is szoba, hiszen az épület filozófiája szerint nincs is 
már stabil, ponthoz kötött lét. A nappali hosszúkás, oldalaránya 1 : 2,33, a 
belső udvar felé néző fala teljesen üveg. a másik, hosszanti falát pedig 
szalagablak „deszakrálta". Különös elem a „családi tűzhely" - ezen látszik, 
hogy még sohasem gyújtottak benne tüzet -, mely látszólag véletlenül került 
helyére a helyiség külső hosszanti fala előtt, szabadon állva, elárvultan. 
Füstcsöve hasonló a tartópillérekhez, csak barna a színe. Hosszabb 
tanulmányozás után az ember rájön, hogy helyét az északnyugati homlokzat 
rajza határozta meg, azaz az ívelt vízszintes forma után a kémény 
függőleges akcentus. Mégis, látszólagos véletlenszerűsége fontos kifejező 
elem az enteriőrben, képviseli a nem rendszerelvűt, tagadja a többi elem 
szabályos ritmusát, mert elhelyezésével, színével és funkciójával 
ellentmondást visz a belsőbe. Az a körülmény, hogy nem használható, 
igazán lényegtelen ebben az összefüggésben. (Hasonló szabálytalan, sőt 
irracionális jelenséggel találkozunk a hálószobákban is, ami a helyiségekben 
szabadon álló tartóoszlopokat illeti.) 
 

A nappaliból az ember kifelé kívánkozik a belső udvarba, ahonnan 
szintén szélesvásznú képet kap a környezetről, de ez alkalommal 
még élethűbbet, mint korábban, mert itt a szalagablak nincs 
beüvegezve. Ám ez még mindig nem elég. Ideérve feltűnik ismét az 
épület vezérmotívuma, a rámpa, mely felfelé vonz, és hamarosan a 
napozón találjuk magunkat. Elértük az épület végcélját: ismét kint 
vagyunk. Nem igazán a szabadban, csak annak ismét egy kore-
ografált szeletében. A kint és bent - már a szó „történelmi" 
értelmében elvesztette jelentőségét - a modern ember a falakat 
lebontotta, nincs mi korlátoz, és nincs mi megvéd. 
 
A Villa Savoye nem pusztán villa tehát, még akkor sem, ha formai 
megjelenésében, arányaiban az építészettörténetből ismert műfajt 
idézi. Ez egy igazi modern képzőművészeti alkotás, a szó 
baudelaire-i és lyotard-i értelmében. Elemei messze túlmutatnak az 
építészeten, egy kor szellemét, buzgó akarását, világnézetét, sőt 
kozmológiáját jeleníti meg; egy összetett és ellentmondásos korét. 
Ha az ortodox modern rendszerén belül óhajtjuk megérteni, ha csak 
a funkcionalizmus szemszögéből vizsgáljuk, munkálkodásunk 
eredménye szükségképpen negatív lesz. A Villa Savoye nem 
funkcionális, nem mérhető fel ésszerű, profán mércével. A Villa 
Savoye - mint arra már utaltam - metafizikát hordoz, a kor által 
felfogott kozmoszra utal, valójában templom, egy olyan korban, 
melyben a templom már régen nem szent. Ezért bújt villa mezébe. 
Oltára, mimbára vagy bimája ugyan nincs, de via sacrával 
rendelkezik, még akkor is, ha az nem egyenes, hanem spirális. Az a 
körülmény, hogy az nem vezet sehová nem az épület hibája, hiszen 
a modern műalkotás szerepe Lyotard szerint csak az, hogy utaljon 
arra, hogy az ábrázolhatatlan létezik. 
 
*E cikk a BME Építészmérnöki Karának 1993/94-es Doktoranduszképző kurzusán 
elhangzott előadás átdolgozott változata. Megjelent: Magyar Építőművészet, 1994./6. 

 
 


