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Kötődés és kísérletezés: A hatvanas évek hazai építészete

A téma rövid leírása4:
A hazai hatvanas évek építészete a megkésett modern időszaka, amelyben egyszerre
volt jelen az érzékeny (utóbb másik, vagy helyhez kötött) modernnek is nevezett
attitűd és az építészet társadalmi felelősségét átérző, jobbító szándékú, kísérletező
kedvű elhivatottság. A korszak építészetének sokszor édes-bús felidézése mára
divatossá tette a témát, de az alapos, tudományos feltárással egyelőre adós maradt a
kutatás. A vizsgálat tárgya az 1956 és 1968 közötti teljes időszak, így a kutatás
alapvetően történeti, feldolgozó jellegű. Fókuszpontok mégis kijelölhetőek és
kijelölendőek, de hogy végül melyik téma lesz az, amelyre a kor építészetének a
bemutatása felfűzhető, a kutatás során válik el. Ilyen főtéma lehet:
- a modern építészet és a nemzeti (helyi, regionális) építészet kapcsolata, építészet és
épített környezet, építészet és természet kezelése elméletben és gyakorlatban;
- a politikai ösztönzésre felfutó idegenforgalmi létesítmények, a kísérleti
lakásépítkezések, vagy épp a sikerágazatnak számító ipari építkezések vizsgálata;
- a hazai építészetben kimutatható nemzetközi hatások, kapcsolatok.
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Témavezető aláírása

KÖTŐDÉS ÉS KÍSÉRLETEZÉS
A HATVANAS ÉVEK HAZAI ÉPÍTÉSZETE
A hatvanas évek hazai kultúrája, az enyhülés által meghatározott szellemi közeg mára
egyszerre lett a nosztalgikus visszaemlékezések terepe és a tudományos feltárás témája. A kor
sokszor édes-bús felidézése az építészet területén is jelen van, de az alapos, tudományos feltárással
egyelőre adós maradt a kutatás.
A korszak építészetének nemzetközi feldolgozása a kilencvenes években megkezdődött, mind
átfogó módon, mind egy-egy tendenciát, vagy építész csoportot bemutatva. (Ockman 1996,
Williams Goldhagen 2000, Sadler 2005, Bosman 2006, Busbea 2007, Schrijver 2009) A hazai
kutatás máig mindössze három – nem csak a hatvanas évekre koncentráló, de a téma szempontjából
fontos – építész monográfiát, egy-két összefoglaló írást, két tematikus folyóirat számot és néhány
(jórészt a témakiíró által írt) folyóirat cikket tud felmutatni.
A hatvanas évek esetünkben az 1956 és 1968 közötti időszakot jelenti. Bár a két dátumot a politika
jelöli ki, azok az építészetre is alkalmazhatóak. A már korábban deklarált, de eredményeiben csak
1956 után látható szakítás a szocreállal, a modern építészet hazai visszatérése egybeesve a politikai
újrakezdéssel, sok szempontból meghatározta az építészek viszonyát a modern építészethez, például
a nemzetközi színtéren megjelenő témák megkésett hazai recepcióját. Az 1968-as évszámot az új
gazdasági mechanizmus bevezetése jelöli ki, amelyet az építész társadalom mint a nagyobb
önállóság ígéretét és technikai aspirációinak a beteljesítőjét üdvözölt. Bár az előregyártás és a
tipizálás ideálja a hatvanas években végig jelen volt az építészeti gondolkodásban, és az első
házgyár már 1966-ban megkezdte működését, az épületekről a városra váltó figyelem ettől az
évszámtól válik egyértelművé. A hazai hatvanas évek építészete a megkésett modern időszaka,
amelyben egyszerre volt jelen az érzékeny (utóbb másik, vagy helyhez kötött) modernnek is
nevezett attitűd és az építészet társadalmi felelősségét átérző, jobbító szándékú, kísérletező kedvű
elhivatottság.
A kutatás tárgya a teljes időszak, így az alapvetően történeti, feldolgozó jellegű. Fókuszpontok
mégis kijelölhetőek és kijelölendőek, de hogy végül melyik téma lesz az, amelyre a kor
építészetének a bemutatása felfűzhető, a kutatás során válik el. Ilyen főtéma lehet:
- a modern építészet és a nemzeti (helyi, regionális) építészet kapcsolata, építészet és épített
környezet, építészet és természet kezelése elméletben és gyakorlatban;
- a politikai ösztönzésre felfutó idegenforgalmi létesítmények, a kísérleti lakásépítkezések, vagy épp
a sikerágazatnak számító ipari építkezések vizsgálata;
- a hazai építészetben kimutatható nemzetközi hatások, kapcsolatok.
Az eddigi szakirodalom megismerésén túl eredeti feldolgozásra vár a korabeli szakirodalom, a
kulturális és a napilapok, a – bár sajnos kisöpört – tervezőirodai tervtárak, a levéltárak. A korabeli
építészeti tájékozottságról képet adnak az irodai, egyetemi és magán könyvtárak, illetve az egyes
szereplőkkel készített korábbi, a még élőkkel majdan készítendő interjúk. Az elmúlt tíz évben a
hazai hatvanas évek kultúrájának, társadalmának és politikájának a feldolgozása sokat haladt előre,
a kutatás megkívánja ennek, valamint a korszakot feldolgozó nemzetközi szakirodalomnak a
megismerését is.
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