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„Kőből, fából, cementből építkezünk; házakat, palotákat alkotunk belőlük: ez az 

építkezés. A leleményes ész munkálkodik. 

De hirtelen valami szíven üt, valami jólesik, boldog vagyok, és azt mondom: 

szép. Ez építészet. Ez már művészet. 

Házam praktikus. Köszönöm, úgy, ahogyan köszönet illeti a vasúti mérnököket 

és a telefontársaságot. Nem hatódtam meg. 

De a falak olyan rendben magasodnak az ég felé, hogy meghatódom. Érzem a 

szándékot. Szelídek, elbűvölőek, vagy éppen méltóságosak voltatok. Köveitek erről 

árulkodnak. Odaszögeztek erre a helyre, szemem látóvá vált. Látok valamit, amiben 

szavak, hangok nélküli gondolat, kizárólag egymással kapcsolatban álló prizmákon 

keresztül fejeződik ki. A prizmák a fényt szétbontják. Ezek a kapcsolatok nem utalnak 

feltétlenül valami gyakorlati, leírható részletre. Ezek elmétek matematikai alkotásai. Az 

építészet nyelvén szólalnak meg. Élettelen anyagokból, többé-kevésbé hasznos program 

alapján, amelyen azonban túlléptetek, olyan kapcsolatokat hoztatok létre, amelyek 

meghatnak. Ez az építészet.” 

 

Le Corbusier: Új építészet felé1 

 

1 Le Corbusier: Új építészet felé. Ford. Rozgonyi Ádám, Bp., Corvina, 1981, 131. 
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1. A kutatás háttere 

1.1 Kutatástörténet 
 

Filozófia és művészettörténész szakos, építészettörténetre specializálódott 

bölcsészként a filozófia és az építészet közötti kapcsolatot keresve kezdtem meg PhD 

tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájában. A korábbiakban a 19. 

század második felének hazai historizmusával foglalkoztam (Jász 2015b), s Linzbauer 

István, egy kevéssé ismert építész életművének feldolgozásával szert tettem egy sor olyan 

kompetenciára, amely elengedhetetlen a monográfiaíráshoz. Doktori kutatásomban olyan 

építészetelméleti-művészetfilozófiai témát szerettem volna választani, amely hazai és 

nemzetközi színtéren is releváns. Választásom a két világháború közötti időszakra esett, 

hiszen a Nagy Háború után a nemzetközi modernizmus idehaza is kifejtette hatását, s 

olyan művészeti-építészeti műhelyek jöttek létre, amelyekre a korabeli filozófia, 

elsősorban a logikai pozitivizmus is hatással volt. 

Kutatásomban igyekeztem minél jobban megismerni az időszak építészetét és 

építészetelméletét, s a lehetséges filozófiai aspektusokat. A szakirodalom feldolgozása 

során több olyan publikációm is készült, amely a hazai szakmai közéletben kevéssé 

recenzált építészetelméleti szöveget elemez, többek között Adolf Behne (Jász 2014c) és 

Margarethe Schütte-Lihotzky (Jász 2013a), illetve új, filozófiai aspektusból elemzem Le 

Corbusier (Jász 2014b) és Kozma Lajos (Jász 2016b) klasszikus írásait, és vizsgálatom 

fókusza a filozófia irányából – Otto Neurath – az építészet felé halad (Jász 2016a). Ezek 

a publikációk a magyar és nemzetközi kontextus párhuzamát veszik górcső alá analógiás 

érveléssel. Szövegemben az építészet történetének változására a forma és funkció közötti 

dialektikus viszonyként tekintek. Ehhez fontos kiindulópont volt a 19. századi magyar 

építészetről szóló, Sisa József szerkesztette A magyarországi művészet története című 

kötetről készült recenzióm (Jász 2014a), illetve a delfti Műegyetem Scopus-os 

folyóiratában publikált cikkem (Jász 2017a). 

Ligeti Pál életműve feldolgozásának témáját Ritoók Pállal, a Magyar Építészeti 

Múzeum vezetőjével egyeztettem. A téma kidolgozására 2014-ben elnyertem a Magyar 

Művészeti Akadémia kutatási ösztöndíjpályázatát. A disszertációt megelőző eredmények 

összefoglalása három lépésben történt. Először történeti szempontból építészet- és 
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kultúrtörténeti összefoglaló munkát készítettem (Jász 2015b), majd Ligeti urbanisztikai 

munkásságával foglalkoztam (Jász 2018). Monográfiám 2017-ben Modernizmus 

sátortetővel címmel született meg (Jász 2017b). Disszertációm a monográfia kiegészített 

változata. 

1.2 Kutatásmódszertan 
 

Ligeti Pál építész, építészeti író munkássága teljességében máig nem ismert, 

noha az elmúlt években neve többször feltűnt az építészettörténeti kiadványokban. 

Moravánszky Ákos2 és Janesch Péter3 a 2004-es Velencei Biennále kapcsán mélyedt el 

Ligeti elméleti munkásságában és publicisztikáiban. Ferkai András monográfiájának4 

egyik fejezetében írja le Molnár Farkas Ligeti irodájában eltöltött idejét, valamint 

terveiket és megépült házaikat. Kopócsy Anna doktori disszertációjában5 külön részt 

szentel Ligeti közéleti és a Képzőművészek Új Társaságában betöltött szerepének, 

valamint Orosz Márton6 és Július Gyula doktori értekezésében7 is felmerül Ligeti 

munkásságának egy-egy vonatkozása. 

Előzetes olvasmányaim alapján a kutatás módszertanilag három egységre 

tagolható: [1] adatgyűjtő, [2] szövegolvasó-elemező és [3] épületazonosító-elemző 

részre. 

Ligeti Pál munkásságának kutatását a Magyar Tudományos Akadémia 

Lexikongyűjteményében kezdtem, amely mintegy jegyzékként tartalmazza a primer 

források elérhetőségét. Ligeti esetén a vonatkozó adatok hiányoztak, így az adatgyűjtést 

új alapokra kellett helyezni. Az adatgyűjtés alapját három fontos dokumentum 

megtalálása jelentette: a BME OMIKK-ban fellelhető Ligeti műegyetemi leckekönyve, a 

 

2 Moravánszky Ákos: Ligeti Pál és a korszakok hullámverése. 
http://www.biennale04.hu/?m=10&nyelv=magyar&menu=m2 (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
3 Janesch Péter: Pályázat a 9. Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátori megbízatására. 
2004. http://www.team0910.hu/files/janeschpetermunkak/2004/biennale2/palyazat.pdf (utolsó letöltés: 
2016.07.13.) 
4 Ferkai András: Molnár Farkas. Bp., Terc, 2011 
5 Kopócsy Anna: A Képzőművészek Új Társasága, KUT (1924–1950). Doktori disszertáció, Bp., 2008 
http://doktori.btk.elte.hu/art/kopocsyannamaria/diss.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
6 Orosz Márton: A látás revíziója. Művészet mint humanista tudomány Kepes György korai életművében. 
Bp., 2013. doktori disszertáció http://doktori.btk.elte.hu/art/oroszmarton/tezis.pdf (utolsó letöltés: 
2016.07.13.) 
7 Július Gyula: Atavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer. Ontológiai és episztemológiai elemzés a 
művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről. Médiaarcheológiai 
kísérletek a low- és high-tech módszerek ötvözésére. Bp., 2014. 
http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/J+%C2%A6lius%20Gyula_dla_OK_vegleges_smaller.pdf 
(utolsó letöltés: 2016.07.13.) 

http://www.biennale04.hu/?m=10&nyelv=magyar&menu=m2
http://www.team0910.hu/files/janeschpetermunkak/2004/biennale2/palyazat.pdf
http://doktori.btk.elte.hu/art/kopocsyannamaria/diss.pdf
http://doktori.btk.elte.hu/art/oroszmarton/tezis.pdf
http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/J+%C2%A6lius%20Gyula_dla_OK_vegleges_smaller.pdf
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Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában Ligeti Nagy Háborús 

kitüntetésének dokumentációja, valamit a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti 

Galéria Adattárában egy pályázati anyaghoz mellé csatolt, írógépes, szignált Ligeti 

életrajz. 

Ezekben a dokumentumokban számos életrajzi és munkássággal kapcsolatos 

adatot találtam, így a kutatás további három irányát is kijelöltem. Az életrajzi adatokat 

(Nagybánya szerepe, az 1. világháborúban való részvétel, külföldi tartózkodás, 

tanulmányok), az építészet-építészetelméleti vonatkozásokat (a bérház 

megreformálásának és az új, modern stílusnak kérdései; Bakáts tér 11, Wespag 

szövőgyár, Brassói cellulózgyár, Falk Miksa utca 12, Mihály utca 11.), illetve a 

művészetfilozófiai elveket (új építészeti korszak, kultúrfejlődési modell; Új Pantheon 

felé, Der Weg aus dem Chaos) vettem górcső alá. Az adatgyűjtés során az alábbi 

intézményekben végeztem kutatásokat:  

• Arcanum Digitális Tudománytár 

• BME OMIKK Könyvtár és Levéltár 

• MTA Politikatudományi Intézet 

• MTA Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjtemény 

• Magyar Képzőművészeti Egyetem – Könyvtár, Levéltár és Művészeti 

Gyűjtemény 

• FSZEK Budapest Gyűjtemény 

• MNM Történelmi fényképtár 

• Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 

• BTM Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjtemény, Fotótár 

• Hadtörténelmi Levéltár, HM HIM Hadtörténeti Könyvtár 

• Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Gazdálkodási Központ – Magyar 

Építészeti Múzeum Tervtár és Fotótár 

• Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria Adattár 

• Magyar Országos Levéltár 

• KSH Könyvtár 

• Budapest Főváros Levéltára 

 

A kutatás jelentékeny pontja volt a korabeli sajtótermékek áttanulmányozása. Az 

Arcaneum Digitális Adattár gondozásában már digitálisan is hozzáférhető a Tér és 

Forma, valamint a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, amelyekből mintegy 22 
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ezer oldalt lapoztam át. Ezen kívül számos olyan folyóiratot sikerült felkutatnom 

levéltárakban és könyvtárakban, amelyek nem elérhetőek digitális változatban, például a 

Pesti Napló, Nemzeti Újság, Vállalkozók Lapja, Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti 

Értesítője, Magyar Iparművészet, Magyar Művészet. 

A történeti kutatások sajátos akadálya, hogy a kutatóhelyeken eltöltött idő nem 

feltétlenül áll arányban azoknak a szövegrészeknek a mennyiségével, amelyekkel a 

dolgozatban egy-egy kutatási helyszínen talált adatokat bemutatom. A Ligeti Pálról szóló 

Wikipédia szócikk korábbi változata temérdek helytelen adatot tartalmazott, amelyet a 

kutatásban tisztázni kellett. A szócikk megújulásával ez a kérdés okafogyottá vált, ám a 

Hadtörténelmi Levéltárban folytatott több hónapnyi kutatómunkával és személyes, 

szakértőkkel történő megbeszélés során sikerült például azt megállapítani, hogy Ligeti 

nem vált a holokauszt áldozatává. 

Dolgozatom legfőbb érdemének tartom, hogy Ligeti életművének sokszínűségét 

strukturáltan mutatom be, a különböző tevékenységeket (építészi, építészetelméleti-írói, 

művészetfilozófiai és építészet-kritikai munkásságát tekintve) önállóan, ugyanakkor 

egymásra való hatását feltárva. A munkásság területeinek feltárása során megmutatkozik 

egy egységes koncepció, amely egyedülálló módon, deduktíve – a városszövettől a 

lakásig – foglalkozik a korszak jelentős építészeti feladatainak és kihívásainak 

megoldásával. 
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2. Bevezetés 
 

A Tér és Forma című – a két világháború közötti Magyarországon az építészet 

modern irányát képviselő havilap – 1928-ban arról számol be, hogy e művészeti ág 

fellendülésével Budapesten három új építészeti iskola nyitotta meg kapuit, amelyek a mit 

és hogyan építsünk? kérdésre eltérő választ adnak. Bár a magyar építészet érzékenyen 

reagál a nyugati áramlatokra, és frissen alkalmazza az elméleti és a gyakorlati 

tapasztalatokat, a megerősödő historizmus is érezteti hatását. Ezért a korabeli hazai 

építészet három irányzata: a konzervatív újhistorizmus; Lechner Ödön hagyatékának 

folytatása a magyaros formanyelv kidolgozásában; végül a nyugati, modernista irányt 

képviselő építészek köre. Az említett tanulmány felsorolásában érezhető a hierarchikus 

szemlélet: először a műegyetemi professzort és az általa közvetített építészeti irányt 

említi. 

„Dr. Lechner Jenő műegyetemi rendkívüli tanárt a kultuszminiszter a 

képzőművészeti főiskolára nevezte ki az építészet tanárává. Bizonyosra vesszük, hogy a 

képzőművészeti főiskola növendékeit arra a nemes patinájú klasszicizmusra fogja oktatni, 

amely utolsó műveit jellemezte, s amellyel egyenes folytatójává vált a 100 év előtti magyar 

építészet nagy mesterei művészetének.”8 

Kismarty-Lechner Jenő9 konzervatív építészete a múlt hagyományait megtartva 

nyugodt folytonosságot kíván biztosítani, de a magyar nemzeti formanyelv-vita 

tapasztalatait is megfontolja. Az építészet Kismarty-Lechner Jenő munkásságában a 

képzőművészet, a Beaux-Art része, ami Bécsben a Képzőművészeti Akadémián, 

hazánkban a Képzőművészeti Főiskolán sajátítható el. Tehát az építészet a XX. századon 

végighúzódó forma–funkció ellentétben – a mérnöktudománnyal szemben – 

művészetként határozza meg magát. 

A második iskolát Thoroczkai Wigand Ede neve fémjelzi, akit szintén 

foglalkoztat a magyaros építészeti nyelv megteremtése. Épületeinél erős a forma és a 

funkció kapcsolata: dekoratívak, de tervezésükben érvényesülnek a használók 

szempontjai. Építészetelméletében az életkeret kifejezés a Le Corbusier-féle 

 

8 „V”: Események. Három új építészeti iskola Budapesten. = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 6. sz., 243. 
„V”: alighanem az egyik főszerkesztő, Bierbauer Virgil. A disszertációban szereplő idézeteket 
korszerűsített helyesírással közlöm – J. B. 
9 Kismarty-Lechner Jenő (1878–1962, 1942-ig Lechner Jenő) építész, építészettörténeti író, Lechner Ödön 
unokaöccse. 
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emberközpontú élettér fogalmát idézi. Thoroczkai Wigand munkásságában mindvégig a 

nemzeti hagyományok és a modern tértervezés összhangjára törekedett. 

„Thoroczkai Wigand Ede, az Iparművészeti Iskola tanára szombat délután és 

vasárnap délelőtt tartott tanfolyamán, melynek a Magyar Otthon címet adta, kívánja az 

érdeklődőket a lakás és a családi ház egységes kialakításába bevezetni, hogy magyarossá 

képezhessék ki a maguk életének keretét. Ismerve T. Wigand Ede több évtizedes munkáját, 

tanfolyamának iránya világosan bontakozik ki annak nevéből is.” 

„»A műhely« címen a legfiatalabbak kívánják megalakítani a magyar »bauhaus« 

iskoláját. A program szerint a tanfolyamok gyakorlati része a művészi »alakítás« 

alapfogalmainak ismertetésén kívül grafikával, festéssel, plasztikával, kerámiával, 

színpadművészettel, belső berendezéssel fog foglalkozni, míg az »építészeti továbbképző« 

a dessaui irányba való áttanulásra fog alkalmat nyújtani. Az építészeti oktatók ligeti pál 

és molnár farkas lesznek. Az iskola a németországi legújabb irányok bevezetésére 

vállalkozik, és így igazán hézagpótlónak nevezhető.”10 

Kutatásomban ez utóbbi irányt vizsgálom, amely lényegesen eltér az előző két 

megközelítéstől, és ez már a szövegszedésben is megfigyelhető: itt – sokszor 

szabálytalanul – kizárólag kisbetűket alkalmaz a szerző. A magyar Bauhaus iskolának – 

hasonlóan a dessaui anyaintézményhez – tipográfiában is megjelennek a művészetben és 

az építészetben közvetített alapelvei. Jelen esetben a Bauhaus-kiadványok mintájára 

történik a szedés: minden betű egyenrangú, ezzel is üzenve a társadalmi egyenlőséget. 

Látható továbbá az összművészeti jelleg (Gesamtkunstwerk) eszméje, amely középkori 

gyökerű, de megújítva a szecesszióban is fontossá válik, és a Wiener Werkstätte11 

közvetítésével a Bauhausra is kifejti hatását: a képző- és iparművészeti műfajok széles 

skáláját öleli fel, ugyanakkor az építészet magasabb rendű szerepét hirdeti. Az új 

kezdeményezés két központi figuráját is megnevezi cikk – a Bauhausból hazatért Molnár 

Farkas és Ligeti Pál személye köré csoportosul az új mozgalom. 

„A három új építészeti iskola, úgy tetszik, azt bizonyítja, hogy az a nagy építészeti 

áramlat, mely Európában mind hatalmasabb méreteket ölt, elérkezett hozzánk is, s mind 

többeket von a magunk művészetének varázsába. A három új iskola különböző, ha nem 

egymásnak ellentmondó iránya pedig, azt hisszük, a Tér és Forma mai számának egy 

 

10 Uo. 
11 A Wiener Werkstätte egy 1903-ban alapított, építészeket, formatervezőket és művészeket magába 
tömörítő bécsi szervezet. Az 1932-ig működő kör jelentős képviselője volt Jozef Hofmann és Koloman 
Moser. 
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másik cikkében kifejtett elvi álláspontnak legszebb igazolása. Művészetünk végletek 

között mozog.”12 

Ligeti Pál, a harmadik említett iskola, a Bauhaus hazai képviselője, a művészeti 

eszmék változásának vizsgálatakor arra keres választ, hogyan jött létre, és merre a halad 

saját kora, a húszas-harmincas évek művészete. A jelenkortörténet-írás műfajához tartozó 

munkái a Nyugat-Európában, valamint hazánkban megindult folyamatokra reagálnak, és 

ezt az elméleti tudását építészeti gyakorlatában is hasznosítja. Építészetének elemzésekor 

a villákra, a bérházakra és a városszövetre vonatkozó tervezéseit kell figyelembe venni. 

Ligeti Pál sokszor támaszkodik és hivatkozik a legnevesebb nyugat-európai építészekre, 

de saját elméletet is kidolgoz. Egyrészt a művészet fejlődésének hullámelméletét 

szükséges megemlíteni, amelyet a korabeli sajtó többször tárgyal.13 Másrészt az életmű 

áttekintésekor bontakozik ki Ligeti építészetelméletének és gyakorlatának átfogó 

mondanivalója, amely hangsúlyosan épít Le Corbusier tanaira, de nem induktív, hanem 

deduktív megközelítést alkalmazva. Ezt a felosztást arra a tervezési attitűdre dolgoztam 

aki, amely Le Corbusier-nél a belülről kifelé építést jelenti: a lakás megreformálásával 

kíván építészeti és társadalmi reformot elérni. Látszólag Ligeti is ezt az utat járja, hiszen 

maga is a bérház megreformálását tűzi ki célul, de nem a lakás, hanem a városszövet felől, 

urbanisztikai igénnyel, kívülről befelé közelít a kérdéshez – értekezésemben ezt deduktív 

modellnek nevezem. Ennek alkalmazása adja építészetének erejét, amely ugyanúgy 

szociális jellegű, mint a Bauhaus iskoláé. 

  

 

12 „V”: i. m. (1928), 243. 
13 Erről bővebben a Ligeti Pál művészetfilozófiája című fejezet szól. 
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3. Nyugat-európai hatások Ligeti Pál tevékenységére 
 

Dolgozatomban azt állítom, hogy a korábbi értelmezésekkel szemben Ligeti 

szerepe a hazai építészeti életben nem merül ki pusztán annyiban, hogy Molnár 

Farkas munkaadója volt. Állítható, hogy Ligeti a nyugat-európai progresszív 

modernizmus hazai képviselője. A Magyarországon hivatalos, megújított 

neobarokkal szemben fellépő, nyugatról hazatért fiatal építészeknek irodájában és 

szalonjában helyet ad, de Ligeti munkássága ennél sokszínűbb és gazdagabb. 

Ahhoz, hogy érthetővé váljon, milyen szerepe volt Ligeti Pálnak az 1920–1930-

as évek magyarországi modernista építészetének alakulásában, meg kell vizsgálni azt a 

nemzetközi szellemi környezetet, amely radikálisan megváltoztatta az építészetről való 

hazai gondolkodást. Nagy építészegyéniségek és a köréjük szerveződő iskolák adták a 

példát: Le Corbusier Franciaországban, Walter Gropius14 és köre Németországban, Otto 

Wagner15 és tanítványai Ausztriában. Le Corbusier és Walter Gropius iskolájában több 

magyar származású alkotó tanult és dolgozott, ezáltal erőteljes hatást gyakoroltak a 

korabeli magyarországi építészetre. A Nyugat-Európában megszerzett tudásuk itthon 

összeadódik: Pécsett és Budapesten alakítanak ki jelentős építészeti-urbanisztikai 

szellemi műhelyt. Kérdés azonban, hogy ezeket az új törekvéseket milyen társadalmi, 

közéleti, politikai és kulturális közeg fogadta. 

 

3.1. Építészet és társadalmi felelősségtudat 
 

Az első világháború után Magyarország politikai és társadalmi átalakulása az 

építészetére is jelentős hatást gyakorol. Szükségessé vált a XIX. századi historizmus, 

később a szecesszió sajátos épülettípusainak és díszítményeinek újragondolása. A 

Trianon utáni időszakban a háborús pusztítás és az elcsatolt területekről érkező 

menekültek miatt is égető a lakáshiány. A nagy mesterek, Lechner Ödön és Lajta Béla 

halálával, Kós Károly távollétével – ő a terület-elcsatolás után Erdélyben maradt – lezárul 

egy korszak, ezért új építészeti formanyelv kidolgozása válik szükségessé. 

 

14 Walter Gropius (1883–1969) építész, a Bauhaus első igazgatója és dessaui épületének (1919–1925) 
tervezője. 
15 Otto Wagner (1841–1918) osztrák építész, a századforduló bécsi akadémikus építőművészetének egyik 
kiemelkedő jelentőségű bírálója és megújítója. Iskolájából nő ki a bécsi szecesszió, amelyet Jozef 
Hoffmann és Jozef Maria Olbrich képvisel, híres tanítványa Adolf Loos. 
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A két világháború között az európai – így a magyar – modernista építészet 

szellemiségét a szociális igazságosság gondolata határozza meg. A tervezők felismerik a 

szecesszió zsákutcáját, de az első világháború előtti akadémikus építészethez sem 

akarnak visszatérni. Ebben a szellemi környezetben egy olyan fiatal építészcsoport alakul, 

amely a társadalmi problémákat az építészet eszközeivel kívánja megoldani. Csakhogy a 

nagy lakáshiány ellenére az építészet ellehetetlenedik: a meglévő épületek nem felelnek 

meg az új igényeknek, újakat a nyersanyaghiány (bányászat főképp az elcsatolt 

országrészekben folyik) és a financiális okok miatt nem tudnak építeni. A nehéz 

körülmények ellenére az 1920-as években megindul egy kislakás-építési program, amely 

az új igényekre a funkcionalitással felel. Az ipari fejlődés lehetővé tette, hogy új anyagok 

(például vasbeton) alkalmazásával hasznosítsák a Tony Garnier-től16, Peter Behrenstől17, 

Walter Gropiustól és a Deutscher Werkbund18 szervezetétől tanultakat. Eközben egy új 

stílusirányzat, az expresszionizmus19 elméletével is fel kellett venniük a küzdelmet, 

amely nem a szociális szempontokat, hanem az individualizmust helyezte az előtérbe. 

További kihívást jelentett, hogy a költségek csökkentése érdekében még a vasbetonnál is 

olcsóbb alapanyagot kellett találniuk, a téglát. 

A XX. század első évtizedeiben megjelenő szociális-kommunális felfogás új, 

funkcionálisabb megoldásokat eredményez az építészetben. A német-osztrák modernista 

építészek a tárgyiasságot (Sachlichkeit)20, a célszerűséget (Zweckmässigkeit) és a 

legkisebb térigényt szem előtt tartva tervezik meg épületeiket. Mivel a háború utáni 

gazdasági helyzetben módosul a társadalom összetétele és igényrendszere, a tervezők egy 

összetett problémára keresik a választ: az új életformához milyen építészeti élettér 

(Lebensraum) formálható? A két világháború közötti időszak legjelentősebb társadalmi 

rétege a városi munkásosztály, ezért a fő cél a gyors, takarékos, szociális jellegű 

beruházások, a szociális lakótelepek felépítése.21 

 

16 Tony Garnier (1869–1948) francia építész és várostervező, a modern francia építészet egyik 
megteremtője. 
17 Peter Behrens (1868–1940) német építész és formatervező. A modern európai építészet három 
legnagyobb alakja – Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier és Walter Gropius – tanulóéveit az ő 
irodájában töltötte. 
18 A Német Munkaszövetség, a Deutscher Werkbund egy 1907-ben alapított német szervezet, amelyben a 
művészek, az építészek és a tervezők vállalatokkal működtek együtt. A Werkbund fontos szerepet játszott 
a modern építészetben és az ipari formatervezésben, és a Bauhaus előfutárának tekinthető. 
19 Az építészeti expresszionizmus a szecesszió összművészeti hagyományának folytatását, a modern 
törekvésekkel szemben az egyéni karakter hangsúlyozását és a modern elvek megfékezését tűzte ki célul. 
20 A Neue Sachlichkeit a két világháború közötti stílusirányzat, amely a tárgyi világot állítja a középpontba 
az absztrakttal szemben. Az építészetben a funkcionalizmus fogalma alá tartozik. 
21 Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870–1948. Bp., Napvilág, 2008, 15–32. 
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Közvetlenül a háború lezárása után Ligeti Pál22 összegezte az új építészet 

feladatát, amelyet – véleménye szerint – a korábbi építészeti stílusok áttekintésére kell 

alapozni. Ehhez kiváló példát adhat az élen járó holland építészet: mások mellett Jacobus 

Johannes Pieter Oud és Gerrit Rietveld (De Stijl)23 tervezői munkássága. Még 

hangsúlyosabb Le Corbusier és a Bauhaus, különösen Walter Gropius irányadó szerepe.24 

A lakáshiányt orvosló megoldási javaslatok kidolgozásában oroszlánrészt vállal a 

Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa (CIAM),25 amelynek tagja Ligeti Pál és 

Molnár Farkas is. Mindketten fontos szerepet játszanak a modern építészet 

formanyelvének és céljának hazai népszerűsítésében. 

 

3.2. A Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa (CIAM) 
 

A CIAM 1928-ban alakul meg a svájci La Sarrazban. Tevékenységének fő célja 

a széles tömegek lakásigényének kielégítése, és erre törekednek a korabeli Európa 

modernista építészeti iskolái is. Többek között Le Corbusier, Hannes Meyer és Gerrit 

Rietveld is a munkások számára építendő kislakás-koncepción fáradozik, felhasználva a 

modern építészet technikai lehetőségeit.26 A későbbi kongresszusok (1929, Frankfurt; 

1930, Brüsszel; 1933, Athén; 1937, Párizs; 1947, Bridgewater) már nagyobb 

várostervezési munkálatokkal foglalkoznak.27 1937-ben megalakul a CIAM-Ost – a kelet-

európai országok építészeit tömörítő szervezet –, amely első konferenciáját 1937 

januárjában tartja Budapesten. Az alszervezet titkára Molnár Farkas.28 

A magyar CIAM-csoport tagjai a CIRPAC-ban29 tömörülnek, amelynek vezető 

egyénisége Ligeti Pál és – a Bauhaus első igazgatója, Walter Gropius által kinevezett – 

Molnár Farkas. A magyar delegáció további résztvevői: ifj. Masirevich György, Weiner 

Tibor, Rácz György, Csáky István és Virágh Pál. A frankfurti kongresszusról hazatérve 

 

22 Ligeti Pál: A világháború és új stílusra való törekvésünk = Vállalkozók Lapja, 1919, 4–5. sz. 
különnyomat, Bp., Otthon, 1919 
http://mtdaportal.extra.hu/books/ligeti_pal_a_vilaghaboru_es_uj_stilusra_valo_torekvesunk.pdf (utolsó 
letöltés: 2016. 07. 13.) 
23 A De Stijl (A Stílus) holland képzőművészeti és építészeti csoport, amelyet Theo van Doesburg alapított, 
az azonos című folyóirattal egy időben. 
24 Pannon enciklopédia. A magyar építészet története. Szerk. Deák Zoltán, Bp., Urbis, 2009, 439. 
25 Congrès Internationaux d'Architecture Moderne 
26 Gábor Eszter: A CIAM magyar csoportja (1928–1938). Bp., Akadémiai, 1972, 5. 
27 Uo., 6. 
28 Uo., 8. 
29 Comité International pour la Résolution des Problèmes de l’Architecture Contemporaine 

http://mtdaportal.extra.hu/books/ligeti_pal_a_vilaghaboru_es_uj_stilusra_valo_torekvesunk.pdf
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megalapítják a CIAM magyar csoportját,30 amely a régi társadalmi viszonyokkal 

radikálisan szembeforduló Kolház-tervvel mutatkozik be. A terv alapját – a kollektív 

együttélés programját – 1932-ben a Tamás Galériában ismertetik a nagyközönséggel. A 

magyar CIAM csoport 1928-tól 1938-ig tartó működésének középpontjában az 

Existenzminimum31 lakás vizsgálata és koncepciójának kidolgozása áll.32 

A CIAM magyar csoportja az 1887-ben megnyílt Centrál kávéházban tartja 

összejöveteleiket. A kávéház már az 1890-es években szellemi központnak számít: a 

Centrálban fogadja munkatársait A Hét főszerkesztője, Kiss József, majd a Nyugat íróinak 

lesz a törzshelye is.33 A CIAM 1929-ben, frankfurti kongresszusán határozza el a nemzeti 

csoportok megalakítását. A kongresszuson Molnár Farkas több magyar építésszel együtt 

vesz részt. Hazatérésük után alakítják meg a szervezet magyar csoportját, amelyet Molnár 

Farkas és Fischer József vezet. A Tér és Forma többnyire januári számaiban közöli a 

CIAM magyar csoportjának terveit:34 a modern építészet népszerűsítését, az ezzel 

kapcsolatos társadalomkritikát és a Bauhaus-elveknek megfelelő épületek tervezését 

tekintik fő céljuknak. Tevékenységük 1932-ig javarészt agitatív jellegű. Első 

bemutatkozásuk a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1928. novemberi – a modern 

építészetnek szentelt – vitaestje, amelyen Fischer József a frankfurti építkezésről 

vetítettképes beszámolót, Ligeti pedig A modern építészet esztétikája címmel előadást 

tart. 

Az első világháború után több fiatal magyar építész – köztük Molnár Farkas és 

Breuer Marcell –, valamint a fotográfus, festő, formatervező Moholy-Nagy László a 

weimari Bauhaus iskolájába ment tanulni, ahol jelentős sikereket értek el. A másik 

szellemi központ Le Corbusier irodája, ahol például ifj. Dávid Károly dolgozik.35 A 

magyar CIAM-csoport egyik nagy érdeme, hogy a nyugat-európai új építészetet ismertté 

teszi a hazai szakma és közönség számára. Ez a közösség az első Magyarországon, amely 

„helyesen értelmezte és hirdette az építészek társadalmi felelősségének gondolatát. 

 

30 Gábor: i. m. (1972), 8. 
31 Existenzminimum lakás: a minimális mérték szem előtt tartása a lakásépítésben. Lásd még Bourgeois, 
Victor et al: Die Wohnung für Existenzminimum. Internationale Kongresse für Neues Bauen und 
Städtisches Hochbauamt. Frankfurt am Main, Englert & Schlosser, 1930 
32 Gábor: i. m. (1972), 17. 
33 A Centrál kávéház történetéről: http://www.centralkavehaz.hu/central_tortenet (utolsó letöltés: 
2016.07.13.) 
34 Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól 
napjainkig. Bp., Corvina, 2002, 238–242. 
35 Uo., 33. 

http://www.centralkavehaz.hu/central_tortenet
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Elsősorban a társadalom alsó, szegényebb rétegeinek lakáshoz juttatása érdekében 

megfogalmazta és propagálta a kislakásépítés modern elveit.”36 

A csoport magját a Ligeti Pál köré csoportosuló fiatalok alkották, akik hetente 

összegyűltek a Deák Ferenc tér 3. szám alatt található műteremben. A tagok közé tartozik 

Dóczi György, Fischer József, Körner József, ifj. Masirevich György, valamint azok a 

Bauhausban tanult építészek, akik az ott elsajátított felfogást Magyarországon igyekeznek 

meghonosítani: Molnár Farkas, Pajor Zoltán, Preisich Gábor, Rácz György és Révész 

Zoltán.37 

A CIAM-tagok egyik jelentős és a korban is ismert vállalkozása a Napraforgó 

utcai Werkbund-lakótelep megtervezése. Az 1920–1930-as években Európa 

nagyvárosaiban sorra építik a modern lakóházegyütteseket, a Weimari Köztársaságban 

ilyenek Bruno Taut38 és Ernst May39 szociális lakótelepei, valamint a holland sorházas 

beépítések. Az építészet megújulását leginkább az 1927-ben, Stuttgartban felépült 

Weissenhof-lakótelep (Weissenhofsiedlung) szemlélteti. A lakótelep egyes épületein a 

kor olyan híres, programadó építészei dolgoztak, mint Le Corbusier, Walter Gropius, a 

holland Opbouw-kör vezetője, Jacobus Johannes Pieter Oud és Jozef Frank, a bécsi 

Werkbundsiedlung (lakótelep) építkezésének irányítója.40 

A stuttgarti mintát szinte egyszerre követte Berlin, Zürich és Prága. Budapesten 

a II. kerületi Napraforgó utcai kísérleti lakótelep 1931-ben épült. Egy utcában, egy 

központi tér körül helyezkednek el az 1-től 22-ig számozott házak, amelyek a hazai 

modernizmus kiemelkedő emlékei. Az alapgondolat – hogy egy stuttgarti mintájú 

Werkbund-lakótelepet építsenek a főváros zöldövezetében, villa típusú épületekből – már 

1930-ban, a Magyar Mérnök és Építész Egylet gyűlésén megfogalmazódott. Az építészek 

közül ifj. Masirevich György, Kaffka Péter, Kozma Lajos és Vágó László pártolta a 

kezdeményezést, kivitelezőnek a Fejér és Dános céget kérték fel.  

1930-ban az Ördög-árokkal párhuzamosan fekvő üres területet huszonkettő 

házegységnyi, egyenként százötven négyszögöles részre parcellázták. A Fővárosi 

Közmunkák Tanácsa feltételként szabta, hogy a telkek területének maximum 25 

százaléka építhető be kettő–négy szobás, egylakásos házzal, melléképületet nem 

 

36 Uo., 37. 
37 http://artportal.hu/nyomtatas/cikk/molnar-farkas-dij-eloszor (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
38 Bruno Taut (1880–1938) a Weimari Köztársaság időszaka alatt tevékenykedő német építész, 
várostervező és építészetelméleti író. 
39 Ernst May (1886–1970) a Weimari Köztársaság időszaka alatt Frankfurtban dolgozó német építész és 
várostervező. A sztálini korszak alatt a Szovjetunióban épített. 
40 Deák: i. m. (2009), 440. 

http://artportal.hu/nyomtatas/cikk/molnar-farkas-dij-eloszor
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tervezhetnek, és a házak elhelyezésénél meg kellett tartani a telekhatártól mért 

háromméteres távolságot. A szabadon maradt területeken pedig kertet kell kialakítani.41 

A lakótelep egységes kerítéssel és közvilágítással rendelkezett. Végül huszonkét 

lakás épült meg, amelyből tizenhat családi, három ikerház. Jellemzően egyemeletesek, 

kivétel a 3. számú kétemeletes ház. A modernizmus elvei szerint minden épülethez kert 

és terasz tartozik.42 Az utcáról és a hozzá kapcsolódó kiállításról Genthon István így írt a 

Napkeletben: 

„Néhány héttel ezelőtt kinn a Pasaréti út oldalában is megnyílt egy kiállítás: 

házak bemutatása. Egy vállalkozó cég egész utcányi villát épített fel, s azokat egységesen 

bemutatta a közönségnek. Az utca a napraforgóról kapta a nevét, s a név ezúttal 

szimbolikus. A modern házak hatalmas ablakai a Nap éltető sugarait várják, bárhonnan 

jöjjön is az, úgy vannak építve, hogy befogadhassák. Napfény és levegő, tisztaság és 

egyszerűség, praktikum és mindezekből folyó egészség kell a mai embernek. A 

Napraforgó utca házai, melyek felépítésében a mai magyar építész 

 színe-java működött közre, Kertész K. Róberttől Molnár Farkasig, a nagyvárosi 

ember természet és saját otthon utáni sóvárgását akarják kielégíteni, jól és olcsón. Ezt a 

nemes munkát nem érheti gáncs még akkor sem, ha valakinek nem szívügye az új stílusú 

építészet. Még csak azt jegyezzük meg, hogy a villák legnagyobb része máris gazdára 

talált.”43 

Alighanem a stuttgarti Weissenhofsiedlung mintájára elkészült Napraforgó utcai 

lakótelep kapcsán merül fel először a kérdés, hogy az új társadalom kialakítását – amelyet 

a tervezők az építészet eszközeivel segítettek – melyik társadalmi rétegre kell alapozni. 

Nyugat-Európában úgy látják – és Magyarországon is ez a többségi vélemény –, hogy a 

munkásosztály életformáját szem előtt tartva kell kidolgozni az új modell részleteit. Ligeti 

Pál társadalomfilozófiai elmélkedéseiben viszont a polgárságot teszi meg az új társadalmi 

létforma fő képviselőjének, és ezt az elvet képviseli a – CIAM-tagok által tervezett – 

Napraforgó utcai vállalkozás is. 

„A mintatelep házainak képe meglehetősen vegyes lett: a konzervatív 

műegyetemi professzortól (Wälder Gyula), a befolyásos államtitkáron (Kertész K. 

 

41 http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=300 (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
Vö. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Bp., MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 
1995 
42 Sisa József – Wiebenson Dóra (szerk.): Magyarország építészetének története. Bp., Vince, 1998, 285–
286. 
43 Genthon István: A Napraforgó-utca. = Napkelet, 1932, (10. évf.) 1. sz., 71. 
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Róbert) át az ismert nevekig (Kozma Lajos, Vágó László, Bierbauer Virgil) mindenki 

bemutathatta, milyen lakást ajánl a polgári középrétegek számára. A telep legmodernebb 

házait a magyar CIRPAC-csoport vezetői, Molnár, ifj. Masirevich György és Fischer 

József tervezték.”44 

A modern építészet nyilvános szereplésének fontos pillanatai a kiállításokon 

való bemutatkozások. Két típusuk a modern életmódot bemutató lakáskiállítások és a 

hazai építészetet legtöbbször külföldön képviselő tárlatok. A hazai CIAM csoport 

kiállítóként először 1931 őszén a Háztartási és Lakberendezési Vásáron szerepelt. Itt 

lehetett első alkalommal látni a Kolház tervét, amely már megfelelt a nyugati elvnek: a 

lakásreformmal az életvitelen is lehet változtatni. A Tamás Galériában 1932-ben rendezik 

meg a modern építészet és a KÚT közös kiállítását, ennek előzménye Molnár Farkasnak 

1925-ös, a Mentor könyvesboltban és Ligeti Pálnak 1928-as, a Nemzeti Szalonban tartott 

kiállítása. Ezen a tárlaton Ligeti Pál balatoni nyaralótervét mutatja be.45 A csoport utolsó, 

harmadik kiállítása a Kézművesipari Kiállítás 1932-ben Ház, Város, Társadalom címmel, 

amelyen a társadalmi felelősségtudatra hívják fel a figyelmet.46 

Az 1930-as, Budapesten tartott XII. nemzetközi építészkongresszus nagy 

előrelépést jelent a hazai modernista építészeknek. Ligeti Pál az Új Pantheon felé című 

művéről tart előadást, amelyről a Tér és Forma így emlékezik meg: „Háromévi kemény 

munka után lezajlott Budapesten a XII. nemzetközi építészkongresszus. Vendégeink 

szétoszlottak, s a Végrehajtó Bizottság a befejező munkálatokhoz fogott. Itt az ideje, hogy 

megkíséreljük felállítani ennek a magyar építészek munkájára felépült nemzetközi 

eseménynek mérlegét. […] A pénteki nap egyik sokakat magához vonzó, délelőtti 

programpontja volt Ligeti Pál előadása, melyben hírnevessé vált és rövidesen németül is 

megjelenő könyvének magaslatáról nézve beszélt az új építészetről, és némileg más 

tanulságokat olvasott ki a történelemből, mint Bestelmayer professzor!”47 

1934. március 18-án a Vigadó nagytermében tartják az Országos Építészeti 

Nagygyűlést, amelynek témája az építési adókedvezményi rendszer megújítása, és a 

Magyar Építőművészek Szövetsége részéről Ligeti Pál is hozzászól a beszélgetéshez.48 A 

mű- és középítési szakosztályi ülés számos vonatkozó jegyzőkönyve közül kiemelendő 

 

44 Ferkai: i. m. (2011), 221. 
45 Kopócsy: i. m. (2008), 73. 
46 Ferkai: i. m. (2011), 196. 
47 Bierbauer Virgil: A kongresszus után. = Tér és forma, 1930, (3. évf.) 10. sz., 429. 
48 Országos Építésügyi Nagygyűlés 1934. március 18., Ligeti Pál hozzászólása = MMÉEK, 1934, (68. évf.) 
13–14. sz., 83–85. 
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az 1935. október 28-án tartott összejövetel, amelyen Ligeti Autarkia, tervgazdálkodás és 

építészet címmel tart előadást, és amellett érvel, hogy a gazdaság hatékonyságát főképp 

az építészet, az építőipar segítségével lehet javítani.49 

A kritikák Ligeti munkáit – épületeit és művészetelméletét – is érintik, de azt 

nem vitatják, hogy minden megnyilvánulása a társadalmi megújulást célozza. Tervezői 

gyakorlata részben ellentmond építészi téziseinek: az új társadalmat a középosztályra 

kívánja alapozni, az értelmiségi polgárra, és így az 1930-as évektől házai nem a feltétlen 

költséghatékonyságról vallanak, de az olcsóság kivételével minden modernista elvnek 

megfelelnek. 

 

3.3. Franciaország és Le Corbusier 
 

Az első világháborút követő társadalmi kérdések megoldásában az építészek 

fontos szerepet játszottak. Fő feladatuknak tekintik az Existenzminimum lakás 

kidolgozását. A lakásrendszer megreformálásával elkerülhető a káosz, és erről az alapról 

felépíthető az új társadalom.50 (Ligeti erre a kérdésre reflektál a Der Weg aus dem Chaos 

című művében. Lsd. 7.2. fejezet,) Tehát a szociális felfogású építészet célkitűzései 

összefonódnak a társadalomformáló szándékkal. Le Corbusier összetett reformkísérletet 

kíván végrehajtani, amely kiterjed a várostervezés, az építészet és a tárgytervezés 

területére is. E témáknak több könyvet is szentel – ilyen A jövő nagyvárosai51 és a 

Modulor52 –, közülük a legnagyobb hatású az 1923-as Új építészet felé, amely a L’Esprit 

Nouveau53 című folyóiratban közölt, Paul Dermeével közösen írt tanulmányok 

gyűjteménye.54 

A kötet központi gondolata az építészet feladatának és szaknyelvének új 

meghatározása. Le Corbusier az építészetet – a festészetében képviselt kubizmus és a 

purizmus elvei szerint – elemi geometriai formákra vezeti vissza. Másik fontos tétele 

szintén a képzőművészethez kapcsolódik, bár kritikaként: a stílusirányzatok az épület 

 

49 Goszleth Lajos: Mű- és Középítési Szakosztályi Ülés számos jegyzőkönyve (1935.10.28.) = MMÉEK, 
1936, (70. évf.) 5–6. sz., 39–40.  
50 Le Corbusier: i. m. (1981), 223–240. 
51 Le Corbusier: A jövő nagyvárosai. Ford. Gerő Balázs, Bp., Gondolat, 1968 
52 Le Corbusier: The Modulor. A Harmonious Measure to the Human Scale Universally applicable to 
Architecture and Mechanics. Basel, Birkhäuser, 2004 
53 L'Esprit Nouveau (Új szellem): Paul Dermée, Amédée Ozenfant, Michel Seuphor és Le Corbusier 1920 
és 1925 között közösen szerkesztett folyóirata. Célja művészeti és építészeti avantgárd népszerűsítése. 
54 Le Corbusier: Harmincnyolc év után = Le Corbusier: i. m. (1981), 5. 
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funkcionális szerkezetét rendre elrejtik, tehát hazugságnak tekinthetőek. A XIX. század 

végétől az építészet klasszikus problémája a mérnöki és a művészi szempont 

szembenállása. Le Corbusier a mérnökesztétikát, a névtelen tervezést és az elemi 

formákat alkalmazó építőipart részesíti előnyben.55 (Ligetinek ezen a Le Corbusier-n 

alapuló, a névtelen építészetről alkotott koncepciója a vidéki építészetben is megjelenik, 

lsd. 5.5. fejezet.) Az ipari formák – az új esztétikai irányvonal mellett – a szabványosítás 

szempontjából is példaadóak lesznek a modern lakásstílus számára. Az így létrejövő 

összetett életforma a lakógép, amely az autók, az óceánjárók és a repülőgépek korabeli 

formavilágához hasonló tárgyevolúció útján alakul ki. E formai egyszerűség teremti meg 

a szabványosítás és a tömegtermelés feltételeit. Ezzel a lakás – berendezéséhez hasonlóan 

– cserélhető eszközzé válik. A lakógép fő társadalmi célja az egyén rekreációjának 

biztosítása.56 

Le Corbusier kidolgozza az úgynevezett Dom-ino szerkezeti tervet, amely a 

lakások tömeges előállíthatóságát biztosítja. Ez a lakásforma a villa. Az épületeket 

egymás mellé és fölé rendezve létrejönnek a – Corbusier-nél – függőleges városnak 

nevezett urbánus struktúrák.57 A tudományos úton kialakított lakás az életmód 

újragondolását is szükségessé teszi. Az Új építészet szerint az építészetnek az a feladata, 

hogy a lakást a dolgozó ember kiszolgálójává tegye. Ezzel a gépkorszak emberének 

életformája teljessé válhat: munkaidőben termel, otthon a funkcionális lakása pedig a 

megújulását biztosítja.58 

Le Corbusier elvei megfigyelhetők a Napraforgó utcában található Ligeti–

Molnár tervezte háznál is: a francia tervező Citrohän-házát idézi.59 A Citrohän-ház 

egyszerű kubus alapformájú, a kis alapterületre két szint épül. Megfigyelhetők rajta Le 

Corbusier építészetének jellegzetes vonásai, például a lapostető alkalmazása és a 

nagypolgári életformához tartozó helyiségek megtartása. A Napraforgó utcai épület az 

utca felé keveset mutat, vakolt homlokzatával, lapostető-megoldásával követi a 

Corbusier-féle esztétikát. A téglalap alapú megoldás Molnár Farkas korábbi kockaházait 

idézi. A belső tér némileg különbözik a Le Corbusier-féle eredeti koncepciótól például a 

nyílászárók terén, de az alaprajz nem mutat újító megoldást. A rekreációt a közvetlen 

 

55 Uo., 136. 
56 Uo., 92–107. 
57 Uo., 199–200. 
58 Uo., 1981., 202. 
59 Uo., 202. 
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kertkapcsolat és megfelelő világosság biztosítja, amelyhez a kertvárosi jellegű terület 

tiszta levegője is hozzájárul. 

A korabeli magyar modernista építészetre gyakorolt erős francia hatás abban is 

tetten érhető, hogy Ligeti és társai több ízben vesznek részt nemzetközi szakmai 

eseményen. Ligeti Pál hazánk építészetét a nemzetközi porondon – például a párizsi és a 

milánói világkiállításon – is bemutatja. A Tér és Forma a milánói kiállításról egy 

Bierbauer Virgil tervezte montázzsal60 emlékezik meg, a párizsi alkalomról recenziót is 

közöl Magyar építészeink kiállítása Párizsban címmel. „Kevés kivétellel kis családi 

házakat látunk, a divatos ízlésnek megfelelő épületeket, meszelt falakat, tömbszerű és 

aszimmetrikus kompozíció, párkányok hiánya, vízszintes ablakok és csőkorlát. Egyszerű, 

tiszta, tetszetős házak, aránylag olcsó áron. Külön megemlítjük Fischer építész házának 

déli homlokzatát és egy villáját, amelyeken a pilóták alkalmazása indokolt. Ligeti Pál 

olcsó házait érdemes tanulmányozni, a homlokzatok nagy szegénysége az építkezés 

gazdasági mivoltát túlságosan hangsúlyozza. Molnár Farkas kellemes házakat épít, ha 

nem akar meglepni. Révész Zoltán óvodájának hasznára válna, ha befejezetlen 

maradna.”61 

Hol találkozhatott a két világháború közötti olvasó ember idehaza Le Corbusier 

munkáival? Az Andrássy út 17. szám alatt működött a Mentor könyvkereskedés (1923–

1929), az 1920-as és az 1930-as évek hazai kulturális életének egyik szellemi központja. 

A Mentor köré egy modern művészeti csoport is szerveződött, amelynek tagja volt 

Bortnyik Sándor és a Ligeti Pál műhelyében két évig dolgozó Almár György is. „Kik 

jártak ide? Azt hiszem, a rendőrségi iratokban megtalálható névsoruk, zömmel nem a 

veszélyesek közt, de a szemmel tartandók társaságában. Hevesy Iván, Czakó Ambró, 

Vámbéry Rusztem, Supka Géza, Balogh Vilma gyakori vendégek voltak, de Feleky Gézát, 

Bortnyik Sándort, Hébelt Edét, Kernstok Károlyt is látni lehetett. Néha előadásokra is sor 

került ott. Gergely Sándor, Hevesy Iván, Kernstok Károly előadására emlékszem, meg 

Ligeti Páléra (akinek valami zavaros társadalmi elméletét Riesz István megtámadta). 

Ezeket a kis, inkább beszélgetéseket, semmint előadásokat abban a miniatűr helyiségben 

tartották, amely a bolt mögött volt. […] Az előadás-sorozat előadói, a Világ 1924. 

március 16-i híre szerint Hevesy Iván, Körmendy Ferenc, Ligeti Pál és Mittay László 

voltak, a tárgy pedig, amelyről előadtak, »az új művészeti irányok létjogosultsága és 

értelme« volt. E sorozat első előadására március 18-án, keddi napon került sor, az 

 

60 Tér és Forma, 1933, (6. évf.) 4–5. sz., 159. (A képhez nincs szerzőségi adat.) 
61 Sz. [sic!]: Magyar építészek kiállítása Párizsban = Tér és Forma, 1933, (6. évf.) 6. sz., 185. 
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előadást Ligeti Pál, a Lázár Vilmos által emlegetett építész tartotta, ő tartotta a sorozat 

második előadását is, március 21-én; ennek hozzávetőleges tárgyát is ismerjük: Ligeti 

»az élet mai kríziséről és a mai művészetről« adott elő. Mondandója oly nagy érdeklődést 

keltett, hogy a Mentor olvasója kicsinek bizonyult, s az előadást át kellett vinni egy Deák 

téri építészműterembe. Ligetit Mittay előadása követhette, Körmendyére pedig április 1-

jén került volna sor, de ez az időpont fölcserélődött Hevesyével.”62 

Ligeti előadására a Nyugat is felhívja a figyelmet: „Az élet mai krízise és a mai 

művészet címmel tartanak előadás-sorozatot Hevesy Iván, Ligeti Pál, Körmendi Ferenc 

és Mittay László a Mentor könyvkereskedés (Andrássy út 17.) szalonjában március 18-tól 

kezdve.”63 

A Mentornál a Bauhaus könyvsorozatot és Le Corbusier műveit is meg lehet 

vásárolni. A Mentor és a modern építészet kapcsolatához érdekes adalékot adnak a 

kiállítások is, az építészet szempontjából pedig különösen az 1925-ös tárlat, amelyet 

Molnár Farkas állított össze – népszerűsítve a modern építészet eredményeit.64 Egy 

fennmaradt, Csaplár Ferenc munkájában közölt fotó alapján a legfrissebb nemzetközi 

építészetelméleti szakirodalmat olvashatják a Mentorba betérők.65 

A Mentor tevékenységéhez szorosan hozzátartozik az irodalom-népszerűsítés is: 

Ignotus Pál és Kassák Lajos is a Mentor köréhez tartozott.66 Alighanem e szellemiség 

lehetett az a kapcsolat, amely összekötötte a Centrál kávéház nyugatos irodalmárait a 

CIAM-os modernista építészekkel. A kor pezsgő szellemi életében, a modern európai 

szemléletet és életmódot ismertető és népszerűsítő mozgalmakban ritkán lehet élesen 

elválasztani a különböző alkotói-művészeti területeket. Például Kassák Lajos az 1916-

ban alapított MA című folyóiratában mutatja be Le Corbusier-t a magyar közönségnek. 

1920 után a lap Bécsben jelenik meg, Kassák külföldön kerül kapcsolatba a bauhaus-os 

Moholy-Nagy Lászlóval és Kállai Ernővel, 1926-ban Párizsban Le Corbusier-vel is 

találkozik, aki nagy hatást tesz rá.67 Erről vall Vasárnap című, 1935-ben megjelent 

novellája. 

 

62 Lengyel András: A Mentor könyvkereskedés történetéhez (1923–1929) = Magyar Könyvszemle, 1979, 
(95. évf.) 2. sz., 164–182. 
63 A nyugat hírei = Nyugat, 1924, (17. évf.) 6. sz. 
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00355/10787.htm (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
64 A Mentor könyvesbolt 1922–1930. Szerk. Csaplár Ferenc, Bp., Kassák Múzeum, 1996, 7. 
65 Uo., 8. Le Corbusier írásai mellett Willi Baumeister, Jean Krämer, Jozef Hoffmann és Max Taut építészeti 
munkái 
66 Uo., 13. 
67 Passuth Krisztina: Magyar avantgárd itthon és az emigrációban 1906–1926. = A második nyilvánosság. 
XX. századi magyar művészet. Szerk. Hans Knoll, Bp., Enciklopédia Kiadó, 2002, 77–87. 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00355/10787.htm
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„– Minden tervem össze van kötve teveled. Persze hogy vannak még terveim. Ha 

egyszer híres építész leszek, akkor megtervezem az én új városomat, amiről már annyit 

beszéltem. De hogy egyszer híres lehessek, ahhoz is terád van szükségem. 

– Igen, egyszer majd együtt fogunk dolgozni. Én a közgazdaságban, te pedig az 

építészetben. Tudod, hogy ez a két foglalkozás nagyon is összevág. 

– Az új városnak új politikai és új gazdasági előfeltételei vannak. Néhány évvel 

ezelőtt Stuttgartban hallottam Gropiust és Le Corbusier-t beszélni erről a problémáról, 

csodálatos volt. Mindketten túlozzák a saját álláspontjukat, egyik az esztétizmus felé 

hajlik, másik inkább a mérnöki technizálódás felé, de mégis mind a ketten tudósok az 

építészet kérdésében, és egyben társadalmi forradalmárok is. Én inkább Le Corbusier 

követőjének vallom magam, s ha megépíteném az új városomat, akkor az ő cölöp-

rendszerére alapoznám. A házakat, amelyek, mint mondtam, cölöpökön állnának, hogy a 

teherszállító forgalmat alattuk lehessen elvezetni, hosszú szalagsorokban rendezném el. 

A bankokat, nagy áruházakat és a közigazgatási épületeket a központba építeném, a 

gyárakat pedig távol a várostól. 

– Félős, hogy rideg, falanszter város lenne belőle. 

– A falak nagy része üvegből lenne, a házak előtt a teret parkíroznánk éppen 

azért, hogy az emberek fölszabadulhassanak a mai mechanizált életükből. Az új 

városépítészet nélkül el sem tudom képzelni a mainál emberségesebb társadalom 

kialakulását. Napfényt és levegőt az embereknek, hogy kedvük legyen az élethez.”68 

E szépirodalmi példa is arról tanúskodik, hogy az építészeti feladatok és a 

társadalmi szerepvállalás a korabeli közbeszéd része, s hogy igen jelentős a hazai Le 

Corbusier-recepció. 

 

3.4. Németország és a Bauhaus 
 

A hazai építészeti közélet teljes megértéséhez fontos feltárni a német hatásokat 

is. Nem pusztán azért, mert több építészünk tanult a Bauhaus iskolában, hanem mert 

annak alapítója, Walter Gropius is hazánkba látogat 1934-ben. Gropius mind építészeti, 

építészetelméleti alapelveivel, mind a manifesztum műfajának építészeti kontextusban 

való használatával erősen befolyásolja egész Európa, így hazánk építési metódusait. 

 

68 Kassák Lajos: Vasárnap. = Nyugat, 1935 (17. évf.) 12. sz. 
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00599/18935.htm (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00599/18935.htm
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A Bauhaus megalapítása Walter Gropius nevéhez kötődik, aki a XX. század 

legkiválóbb és legnagyobb hatású modernista építészeivel, Le Corbusier-vel és Ludwig 

Mies van der Rohéval együtt Peter Behrens irodájában dolgozott. Behrens ipari 

építészként és az Allgemeine Elektrizitätgesellschaft termék- és formatervezőjeként 

mutat új irányt az építészetnek. 

Gropius 1911-ben tervezett Fagus gyárépületén és a kölni Werkbund épületeken 

még erősen érezhető a mester, Behrens hatása. (A Fagus gyár hatása Ligeti Vitrometan 

üveggyárán is megfigyelhető. Lsd 6.4. fejezet.) Gropius már 1910-ben a lakáskérdés új 

megoldásával áll elő. Az első világháború után a Werkbund is ugyanerre vállalkozik a 

lakásbelsők és enteriőrök tervezésével.69 Gropius 1919-ben adja közre a Bauhaus 

kiáltványát, amely újító szellemiségével a korszak emblematikus írásának számít: 

továbbviszi a szecesszió összművészeti (Gesamtkunstwerk), az építészet, a festészet és 

szobrászat egységét hirdető koncepcióját. (Az összművészeti szemlélet hatását lsd. a 

Ligeti művészetfilozófiáját tárgyaló fejezetekben.) 

A Bauhaus művészeti iskola tizennégy éven át, 1919-től 1933-ig működik 

Németországban. Weimar után székhelyét Dessauba helyezi át – itt épülnek meg 

jellegzetes iskolaépületei –, majd hazai végállomásként Berlin következik. Hitler 

hatalomra jutását követően a többnyire zsidó származású, baloldali művészek Amerikába 

emigrálnak. Itt élesztik újjá a Bauhaus szellemiségét, és folytatják elméleti és gyakorlati 

munkásságukat.70 

 

3.4.1. A weimari Állami Bauhaus kiáltványa 
 

„Minden alkotótevékenység végső célja az épület! Ennek díszítése valamikor a 

képzőművészetek elsőrendű feladata volt; e művészetek a nagy építőművészet 

elválaszthatatlan tartozékai voltak. Ma önelégülten, elkülönülve állnak; helyzetükön 

előnyösen csak minden alkotó ember tudatos együttműködése és kölcsönhatása 

változtathat. Építészeknek, festőknek, szobrászoknak újra meg kell tanulniuk megismerni 

és megérteni az épület egészének árnyalt tagoltságát; így hatja át műveiket újra, magától 

is az az architektonikus szellem, amely a szalonművészetben elveszett. 

A régi művészeti iskolák azt az egységet nem teremthették meg. Hogyan is 

teremthették volna meg, hiszen a művészet nem tanítható. Az iskolákat újra a műhelynek 

 

69 Mezei Ottó: A Bauhaus elmélete és gyakorlata = Bauhaus. Szerk. Mezei Ottó, Bp., Gondolat, 1975., 5. 
70 Uo. 
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kell felváltania. Legyen végre ismét építő a mintarajzolók és iparművészek rajzoló-festő 

világa! Ha az alkotótevékenység iránt vonzalmat érző ifjúság megint azzal kezdheti 

pályáját, hogy kézműves szakmát tanul, mint régen, a jövőben a terméketlen »művész« 

nem ítéltetik többé tökéletlen művészkedésre; készségei megnyitják előtte a kézművesség 

útját, ahol jeleset alkothat. 

Építészek, szobrászok, festők: vissza a kézművességhez! Mert nincs »hivatásos 

művész«! Nincs lényegi különbség művész és kézműves között. A művész a kézműves 

magasabb szintje. Az ég kegyelme a megvilágosodás ritka pillanataiban, amelyek az 

akarattól függetlenek, a művész keze munkájával önkéntelenül is művészetet teremthet; 

elengedhetetlen azonban valamennyi művész számára, hogy a művesség alapjaival 

tisztában legyen. 

Hozzuk létre tehát a kézművesek új testületét, az osztályelkülönülés gőgje, a 

művészek és kézművesek közé falat emelő fennhéjázás nélkül! Akarjuk, gondoljuk el, 

teremtsük meg közösen a jövő új épületét, amely egy alakban lesz minden: építészet, 

plasztika, festészet, s a kézművesek millióinak keze nyomán emelkedik majd egykor az ég 

felé, mint egy új, eljövendő hit kristály-jelképe.”71 

Az első világháború után a Bauhaus felfogása sok követőre talált, talán mert a 

korábbi alapítású művészeti munkatanács (Arbeitsrat für Kunst) már megalapozta ezt a 

szellemiséget. A mozgalom egyik kulcsfigurája Adolf Behne német kritikus, 

művészettörténész és építészeti író, aki tanulmányaiban az 1920-as évek Európájának 

építészeti irányzatait mutatja be. Behne úgy látja, hogy Kelet- és Nyugat-Európa 

építészetében hasonló célkitűzések jelennek meg, amelyek eredményeként a lakás 

cserélhető eszközzé változik. A korban három építészattitűd uralkodik – a 

funkcionalizmus, az utilitarizmus és a racionalizmus –, és mindhárom a lakáshoz, a 

mindennapok meghatározó színteréhez kapcsolódik. A fő irányvonalat a belülről kifelé 

építés, az ennek megfelelő alaprajzi szervezés, majd a szabványosítás és a tipizálhatóság 

határozza meg. 

Behne szerint 1900 és 1920 között megjelenő manifesztumjellegű aktivista 

építészeti írások szorosan összefüggnek a gyakorlattal, mert az építészek az épített 

környezettel a társadalmi közösségek pozitív átalakulását kívánták előmozdítani. Közép-

Európa majdnem összes építészeti csoportosulásánál kimutatható ez az attitűd, amely 

rendre egy utópisztikus vízióban, manifesztumban jelenik meg, és felhasználja az 

 

71 Walter Gropius: A weimari Állami Bauhaus manifesztuma. Ford. Tandori Dezső = Mezei: i. m. (1975), 
49–50. 
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építészet mellett a képzőművészet különböző ágait is. A Bauhaus esetében ilyen Walter 

Gropius Bauhaus kiáltványa,72 valamint a Bauhaus második igazgatója, Hannes Meyer73 

nevéhez fűződő Bauen74 című írás. De nemcsak az építészeknél, hanem a velük 

kapcsolatban lévő Bécsi Kör,75 ezen belül Otto Neurath76 filozófiájában is hasonló 

jelenség figyelhető meg, például a Wissenschaftliche Weltauffassung77 esetében. E 

kiáltványok közös pontja a szociális perspektíva hangsúlyozása. 

Behne a Német Munkaszövetség (Deutscher Werkbund) tagjaként ismerkedik 

meg a művészeti szervezetek működési modelljével. 1919-ben jelenik meg A művészet 

visszatérése78 című műve, amely a világháború utáni új világ megteremtésének 

eszközeként mutatja be az építészetet. Már ekkor kitűnik jellegzetes írói technikája: a 

historikus szemlélet és a külső nézőpont alkalmazása, ezért korai munkái a 

történettudomány körébe is besorolhatók. 

Adolf Behne és Ligeti Pál munkásságának sokszínűsége között párhuzam 

vonható. Mindketten aktív szakmai közéletszervezői szerepben tűnnek fel. Ligeti Pál 

kapcsolatban áll a két világháború közötti művészeti-építészeti élet legfontosabb hazai 

szervezetével: a Huszadik Század és a Századunk, a Centrál kávéház és a Mentor 

Könyvkereskedés köré szerveződő polgári-liberális csoportosulással, valamint tagja a 

Képzőművészek Új Társaságának. Az 1911-től önálló építészként tevékenykedő Ligeti 

maga köré gyűjti a fiatal építészeket. A Deák tér 3.79 szám alatti Ligeti-szalon vendégei 

közé tartozik az építész Dóczi György, Almár (Fränkel) György, Forgó Pál, Körner 

József, ifj. Masirevich György, Pajor Zoltán, Preisich Gábor, Rácz György, Révész 

Zoltán, Schiller Márton és Virágh Pál, valamint a szobrász Mészáros László és Vilt 

Tibor.80 A fiatalok – bár nem tartották kellően radikálisnak Ligetit – vonzónak találták a 

szakmai körét.81 Fischer József és a Bauhausból hazatérő Molnár Farkas 

visszaemlékezése tájékoztat a Ligeti-kör tevékenységéről. Antimarxista nézetei miatt 

 

72 Gropius, Walter: Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses (1923) 
http://www.bauhaus.de/en/das_bauhaus/610_programm/ (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
73 Hannes Meyer (1889–1954) svájci származású építész, a Bauhaus második igazgatója. 
74 Meyer, Hannes: Bauen = Bauhaus, 1928, (2. évf.) 2. sz., 12–13. 
75 A Bécsi Kör (Wiener Kreis) az 1920–30-as évek Moritz Schlick alapította tudományfilozófiai műhelye, 
tagjai főként matematikusok és természettudósok. 
76 Rudolf Carnap (1891–1970) a logikai pozitivizmus vezéralakja, a Bécsi Kör tagja. 
77 sz. n., Neurath, Otto: Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis. Wien, Artur Wolf Verlag, 
1929. http://neurath.umcs.lublin.pl/manifest.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
78 Behne, Adolf: Die Wiederkehr der Kunst. Leipzig, Kurt Wolff, 1919. 
79 sz. n.: Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1928. Bp., Franklin-Társulat, 1928, 637. 
80 Ferkai: i. m. (2011), 212. 
81 Moravánszky Ákos: Ligeti Pál és a korszakok hullámverése. Velencei Építészeti Biennálé 2004. 
http://biennale04.hu/ (utolsó letöltés: 2015.07.31.) 
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Ligeti sokszor kerül összetűzésbe a fiatalokkal, de abban egyetértettek, hogy új korszak 

következik.82 A pályakezdő Molnár Farkas és Ligeti Pál több tervet készített együtt. 1928-

ban lehetőséget kaptak Bortnyik Sándortól egy Bauhaus-szellemiségű iskola 

megalapításához, ahol Ligeti főképp építészet- és kultúrtörténetet, Molnár Farkas 

építészeti alapismereteket tanított volna. Az iskola végül nem jött létre.83 

Adolf Behne és Ligeti Pál tehát egyaránt fontosnak tartják az építészet és a 

társadalom organikus kapcsolatát, valamit a lakás újragondolásának és a művészet 

megreformálásának kérdését. Behne 1918-ban Walter Gropiusszal, Bruno Tauttal és Otto 

Bartninggal alapítja meg a már említett berlini művészeti munkatanácsot (Arbeitsrat für 

Kunst). A három évig működő csoport tevékenysége jelentékeny hatást gyakorol a 

korabeli művészeti élet további alakulására, hiszen a művészképzésre vonatkozó radikális 

reformtervük a Bauhaus közvetlen előzményének tekinthető.84 

Ez a hatás megmutatkozik Walter Gropius Az Állami Bauhaus eszméje és 

felépítése című tanulmányában az építészet hanyatlásáról, az akadémiai művészképzés 

funkcióvesztéséről és a művész elmagányosodásáról szól. „A mai építészet mindent 

átfogó művészetből stúdiummá süllyedt; határtalan kuszaságban tükre a régi, széthullott 

világnak, amikor is elveszett egy egységes mű létrehozásához szükséges összetartó erő.”85 

Az akadémia a múlt szellemét tartja életben, és ez okozza a művész elmagányosodását. 

Az ott tanulók tudása „nem kötődött az anyaghoz, a technika, a gazdaság valódi 

helyzetéhez, esztétikai spekulációba torkollott, mivel a társadalom életével nem állt reális 

kapcsolatban. Az akadémiai pedagógia alapvető tévedése volt, hogy az átlag helyett a 

rendkívüli zsenire alapozta módszerét, valójában azonban féltehetségek tömegét képezte 

ki a rajzolás és a festés terén. Ezer közül alig egy vált igazi építésszé vagy festővé. A 

hamis reményekkel egyoldalúan képzett növendékek nagy tömege így tehát terméketlen 

művészi gyakorlatra ítéltetett, nem voltak felvértezve az életért folytatott harcra, és a 

társadalom munkátlan herének tartotta őket ahelyett, hogy a nép tevékeny életében 

megfelelő képzés útján hasznossá tették volna magukat.”86 

A XIX. századot – véli Gropius – az akadémiákon kiművelt és a 

szalonművészetet képviselő alkotók munkái határozzák meg. Először a századforduló 

 

82 Ferkai: i. m. (2011), 214. 
83 Uo., 215. 
84 Kerékgyártó Béla: Adolf Behne = A mérhető és a mérhetetlen: Építészeti írások a huszadik századból. 
Szerk. Kerékgyártó Béla, Bp., Typotex, 2000, 43. 
85 Walter Gropius: A weimari Állami Bauhaus manifesztuma. Ford. Tandori Dezső = Mezei: i. m. (1975), 
49. 
86 Uo. 
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táján megjelenő angol és német ellenmozgalom keres kapcsolatot a mű és a művész 

között. „A XIX. század második felében végre tiltakozó mozgalom indult az akadémiák 

pusztító hatása ellen. Angliában Ruskin és Morris, van de Velde Belgiumban; Olbrich, 

Behrens (darmstadti művészkolónia) és mások Németországban, végül a Deutscher 

Werkbund – elsőként kerestek és találtak tudatosan kapcsolatot a mű és a teremtő-művész 

világa között.”87 E folyamatot segítette, hogy Németországban megalakultak az ipari 

termelés és a kézművesség közötti együttműködést szorgalmazó iparművészeti iskolák. 

„Ezek a szellemi előfeltételek teljes egészében meghatározzák az alkotó módon tevékeny 

ember nevelését. A weimari Állami Bauhausban indult meg először a kísérlet, hogy ezeket 

a feltételeket a gyakorlatban valósítsák meg. 1915-ben, a háború alatt, a szász-weimari 

nagyherceg fogadta e tanulmány szerzőjét, akit Henry van de Velde, a kitűnő belga építész 

utódjaként ajánlott a szász nagyhercegi iparművészeti iskola vezetőjének. Gropius szabad 

kezet kért és kapott ennek az iskolának és a szász nagyhercegi képzőművészeti főiskolának 

az átalakítására. 1919 tavaszán foglalta el hivatalát, és a két intézményt Állami Bauhaus 

(Staatliches Bauhaus) néven egyesítette. Egy akadémia spekulatív munkaterülete és egy 

iparművészeti iskola műhelymunkája volt tehát hivatott arra, hogy megadja a művészi 

tehetségek számára az új, átfogó képzést.”88 

 

3.5.„Vörös Bécs”: telepek és udvarok89 
 

A Walter Gropius által is említett Werkbund szervezet osztrák tagozata is 

megalakul, elveiben hasonló, ám az osztrák kultúrához és társadalmi-politikai 

rendszerhez jobban kapcsolódva. Ehhez fontos az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlásának körülményeit megvizsgálni, hiszen a két világháború közötti időszakban 

az osztrák építészet is szociális jellegű, a lakáskérdés megoldására fókuszál. 

1918 novemberében, az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása után Ausztria 

politikai és jogi helyzete – Magyarországéhoz hasonlóan – tisztázatlan, gazdasági 

hátországát elveszíti, és a kereskedelmi kapcsolatai is megszűnnek. Alighanem ez 

magyarázza, hogy 1919-ben, az első bécsi választáson a szociáldemokraták kerülnek 

hatalomra, akik megoldást kínálnak a társadalom egyre növekvő szociális gondjaira, 

 

87 Walter Gropius: Az Állami Bauhaus eszméje és felépítése. Ford. Kurucz Gyula = Mezei: i. m. (1975), 
52. 
88 Uo., 53. 
89 A német eredet miatt a telepes beépítést siedlungosnak, az udvaros beépítést hofosnak nevezik. 
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többek között a lakásínségre. És valóban: Bécs az új típusú lakásépítésben élenjáró lesz. 

Otto Wagnernek a korlátlanul terjeszkedő nagyvárosról szóló nézetei eltértek sok közép-

európai városépítészeti felfogásától. Bécs vörös időszakának90 többemeletes 

lakóépületeit, palotaszerű néplakásait és az olyan udvarokat, mint a Karl-Marx-Hof, 

többnyire Otto Wagner tanítványai tervezték. Ezek a monumentális épületek adnak 

sajátos jelleget Bécs városszövetének. A másik építési típus a kertváros-mozgalomból 

ered, főképp a szociáldemokraták támogatják, köztük Otto Neurath filozófus, a Bauhaus 

előadója, Hans Kampffmeyer, Bécs települési hivatalának vezetője és a Német Kertváros-

Társaság egyik alapítója. Kampffmeyer együtt dolgozott Adolf Loos, Jozef Frank és 

Margarete Schütte-Lihotzky91 építésszel, akik közül többen részt vettek már hasonló 

vállalkozásban a frankfurti lakótelepeknél.92 

Az osztrák Werkbund tagjai a bécsi szecesszió (Wiener Secession), a bécsi 

képzőművészek alkotóközösségének (Wiener Werkstätte) köréből és a 

művészetkritikusok közül kerültek ki. Az elméleti alapot Adolf Loos93 adta: formaadás, 

ornamentikamentesség, iparművészet és iparosodás. A Jozef Hoffmann által 1908-ban 

alapított osztrák képző- és iparművészek, kézművesek gazdasági és kulturális egyesülete 

(Österreichischer Werkbund) révén Bécs bekapcsolódott a nemzetközi modernizmusba, 

amely jól összeegyeztethető a fővárosban a századfordulón meginduló lakás- és 

ízlésreformmal. Ennek egyik eredménye a korszakos jelentőségű Werkbund-lakótelep. 

Ez a tömeges lakásépítésen alapuló kultúra teremti meg a vörös Bécset a maga kevert 

háztípusaival: emeletes házaival és „lapos építkezésével”.94 

A bécsi építészek is arra keresik a választ, hogyan lehet az élettér (Lebensraum) 

megtervezésével egyfajta életmódot közvetíteni. Az alapkoncepció már ismert: a 

munkások számára készült szociális lakótelep, amely gyorsan felépíthető, takarékos, 

személytelen, uniformizált és használati lehetőségei kötöttek. A modern lakás kis 

alapterületű, ezért egyszerű, funkcionális bútorokkal kell berendezni, ami új kihívások 

elé állítja a lakberendezést. Adolf Behne hatására az ésszel lakás otthonai egyszerűsödnek 

 

90 A vörös Bécs elnevezés az 1918 és 1934 közötti időszakra utal, amikor a városvezetésben a 
szociáldemokraták kerültek többségbe. Szociális intézkedéseik kiterjedtek az egészségügyre és 
lakásépítésre is. 
91 Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000) az első osztrák építészmérnöknő, a beépített, ún. Frankfurti 
konyha tervének kidolgozója. 
92 Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie http://www.dasrotewien.at/ (utolsó letöltés ideje: 2017.07.13.) 
93 Adolf Loos (1870–1933) cseh-osztrák építész, építészetelméleti író. Meghatározó műve az 1908-ban 
megjelent Díszítés és bűnözés (Ornament und Verbrechen). 
94 Krischanitz, Adolf: Entstehung und Zielsetzung der Werkbundsiedlung. = Krischanitz, Adolf – Otto 
Kapfinger: Die Wiener Werkbundsiedlung – Dokumentation einer Erneuerung. Wien, Compress Verlag, 
1985, 14–15.; Behne, Adolf: Die Wiederkehr der Kunst. Leipzig, Kurt Wolff, 1919 

http://www.dasrotewien.at/
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és emberibbé válnak,95 de az általános cél változatlanul a gazdaságosság és hatékonyság. 

Ezek az elvek először a stuttgarti, majd a bécsi Werkbundsiedlungnál érvényesülnek. 

Az 1927-ben épült stuttgarti Weissenhofsiedlung (lakótelep) esetében különösen 

szembeötlők a két világháború közötti építészet változásai. A mintatelep – huszonegy 

épülettel és hatvanhárom lakással – a stílusok tárházát nyújtja heterogén hatást keltve. A 

Peter Behrens, Victor Bourgeois, Le Corbusier, Jozef Frank, Ludwig Mies van der Rohe, 

Jacobus Johannes Pieter Oud, Hans Scharoun, Adolf Gustav Schneck, Mart Stam tervezte 

lakóegyüttes széles körben ismertté vált. A fél év alatt zárt sorba épített hat-hat kislakásos 

bérházat és részben szabadon álló, részben zártsorú három-, két- és egylakásos családi 

házakat építettek fel.96 

A mintatelep (Mustersiedlung) a közös vonás Stuttgart és Bécs között. Az 

elméleti alapot Hermann Muthesius Az angol ház97 című műve adta, és a tervezőknek az 

volt a feladatuk, hogy az egyébként modern stuttgarti lakótelep tanulságait 

továbbfejlesszék, tehát a lakóegyüttes még inkább megfeleljen a modern ház 

kritériumainak: világosság, higiénia, letisztult formavilág, célszerűség. A hangsúly – a 

Weissenhofsiedlunggal szemben – nem az új építészeti stílusra, hanem a funkcionálisra 

került, de fontos tervezési szempont volt a legkisebb tér, a megtervezett kilátás, a 

térkapcsolatok és a telep egységességének érvényesítése is. 

A stuttgarti Weissenhofsiedlung mintájára Bécs XIII. kerületében is megépül 

egy Werkbund-lakótelep, amely azt jelképezi, hogy az első világháború utáni új építészet 

leszámol a hagyományokkal. A ház külső kialakítása másodlagos, de a homlokzat az 

alkalmazott anyagok és a szerkezeti megoldások újításáról vall. Az épületek és 

lakótelepek erősen uniformizáltak, teret nyitnak egy funkció és praktikum által 

meghatározott esztétikának. A lakótelep épületei nem dekoratívak, nem személyesek, 

egyszerű vagy egymást metsző téglatestekből állnak, sima falfelületek, szögletesség és 

egyszerű vonalvezetés jellemzi őket.98 

Ahogy a stuttgarti, ez is egy mintalakótelepnek épült, ezért népszerűsíteni kellett 

az új építészeti és lakberendezési megoldásokat. Felmerül a kérdés: e sokszínű kiállításon 

hogyan tudja elképzelni a látogató saját otthonaként ezeket az épületeket. Jozef Frank úgy 

 

95 Behne, Adolf: Wege einer besseren Wohnkultur. = Hartmann, Kristiana (szerk.): Trotzdem modern: Die 
wichtigsten Texte zur Architektur in Deutschland 1919–1933. Braunschweig, Vieweg & Sohns, 1994, 360. 
96 Frampton, Kenneth: A modern építészet kritikai története. Bp., Terc, 2002., 215. 
97 Muthesius, Hermann: Das englische Haus: Entwicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau. Berlin, Mann 
Verlag, 1999. 
98 Frampton: i. m. (2002), 216. 
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oldotta fel a konfliktust a kiállítás és a valódi lakótelep között, hogy a mintaszerűséget 

állította az előtérbe. De bírálók is akadtak: Otto Neurath utópisztikusnak ítélte a 

mintatelepet és a hozzá kapcsolódó kiállítást.99 

Ligeti Pál tanulmányai során több európai nagyvárosban megfordul, 

megismerkedik az említett művészeti szabadiskolákkal és a nyugat-európai modernista 

építészet három legbefolyásosabb mozgalmával, a CIAM és Le Corbusier, a Bauhaus, 

valamint a De Stijl iskolájával, ami építészetére és elméleti munkásságára jelentékenyen 

hat. A háború – amelyben maga is harcol – utáni újjáépítés és az ehhez kapcsolódó lakás- 

és életmódreform a többi háborús államnál jobban érintette hazánkat a Monarchia 

felbomlásával és az ország területe kétharmadának elveszítésével. Ligeti élharcosa 

hazánkban annak a törekvésnek, amely a modern építészet mint megoldás meghonosítását 

szorgalmazza. 

Ligeti megszervezője és aktív tagja a CIAM magyar csoportjának, a KÚT-nak, 

a Nagybányai művészkolóniának és a Mentornak. Részt vesz a Magyar Mérnök és Építész 

Egylet közgyűlésein, és munkáját értékes hozzászólásokkal gazdagítja. Hazai és 

nemzetközi konferenciák és kongresszusok ismert és sikeres előadója, és a Deák Ferenc 

tér 3. szám alatt működő szalonja az 1920–30-as évek művészeti közéletének fontos 

helyszíne. 

 

 

 

  

 

99 Nierhaus, Andreas: Bauten, die eine bessere Welt abbilden. = Werkbundsiedlung Wien 1932. Ein 
Manifest des Neuen Wohnens. Eds. Nierhaus, Andreas – Eva-Maria Orosz, Köln–Paris–Wien, 2012, 28–
35. 
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4. Ligeti Pál élete 
 

Ligeti Pál festő, építész, művészeti író még a nagybányai szabadiskolában tanult, 

amikor 1903-ban a Nemzeti Szalon kiállította néhány képét. Egyes források szerint a 

Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészdiplomát100, azonban a BME–OMIKK 

Levéltárban fellelhető törzskönyv és A magyar társadalom lexikonja alapján Ligeti Pál a 

Műegyetemen csak két félévet végzett el, utána Münchenben, illetve Charlottenburgban 

folytatta építészmérnöki tanulmányait. 

„Ligeti Pál, építész, szakíró, szül. Budapest, 1885. máj. 29. Középiskoláinak 

elvégzése után a nagybányai festőiskola 

növendéke lett, majd a budapesti, 

charlottenburgi, müncheni műegyetemen 

tanult. A háború alatt a harctéren szolgált. 

Kitüntetései a bronz és ezüst Signum Laudis, 

valamint a Károly-csapatkereszt. Mint festő 

portrérajzaival tűnt fel. Mint építész számos 

bérházat, villát és gyárat tervezett 

Budapesten és vidéken. A legmodernebb 

építési technika híve, és annak írásban és 

gyakorlatban is egyik leglelkesebb magyar 

propagálója. Számos cikke és tanulmánya 

jelent meg a szaklapokban és a napisajtóban. 

Új Pantheon felé című önálló műve 1926-ban 

jelent meg, és nagy feltűnést keltett. Ebben a 

munkájában, a művészettörténtből kiindulva 

az egész kultúrélet hullámzó törvényszerűségére mutat rá, szemben a háború utáni idők 

összeomlás-hangulatával: új nekiindulások, új kezdetek hirdetője.”101 

 

100 http://www.kieselbach.hu/muvesz/ligeti-pal_3148 (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
101 A magyar társadalom lexikonja. Szerk. Kempfner Sándor, Bp., A Magyar Társadalom Lexikonja 
Kiadóvállalat, 1930, 346–347. 

1. kép: Ligeti Pál arcképe 

http://www.kieselbach.hu/muvesz/ligeti-pal_3148
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2. kép: Ligeti Pál egyetemi leckekönyve 

A BME törzskönyvi adatlapja szerint a zsidó származású Ligeti Pál középfokú 

tanulmányait a Vilma királynő úti – ma Városligeti Evangélikus – Gimnáziumban 

végezte. Az Evangélikus Útmutató 1927-es kötetében Varsányi Mátyás lelkész így 

emlékezik az építészről: „A növendékek legkiválóbbjai a következők: Petőfin kívül 

irodalmunk és művészetünk jelesei: Ágai Adolf, Csuka Béla, Glatz Oszkár, György 

Vilmos, Kálmán Imre, Kovács Sándor, Kozma Andor, Kunwald Cézár, Ligeti Pál, Prém 

József, Sárkány Gyula, Strasser István, Szegheő János, Sztojanovics Péter, Vietorisz 

József, Zsigmondy Gábor.”102 

 

102 Evangélikus útmutató. Szerk. Varsányi Mátyás Bp., Keller Ernő kiadása, 1927, 20. 
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3. kép: Ligeti Pál I. világháborús kitűntetésének igazolása 



 36 

A Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria Adattárában megtalálható 

egy Ligeti Pál készítette, életrajzzal kiegészített pályázati dokumentáció: 

 

„Curriculum Vitae. 

Ligeti Pál 

Születtem Budapesten, 1885-ben. Érettségi vizsgám után Nagybányára mentem, 

kipróbálandó, hogy mi több bennem: építész vagy festő. Az építészet mellett döntöttem, 

de ez a probléma – az építészet és a festészet ellentétének problémája – lett egész művészi 

és elméleti tevékenységem középpontjává. Technikus koromban még több portrait készült 

(Atyám arcképe. Nemzeti Szalon, 1903.) – később a festői tevékenység egészen elapadt. A 

tanulás éveit (Budapest, Charlottenburg, München műegyetemei) nagyon foglalkoztatta 

annak a kérdésnek a megoldása, hogy az akkori időknek – a XIX. század második felének 

– miért nincs saját építészete. Önkéntes évem után rövidesen (1911) megkezdtem önálló 

építészeti tevékenységemet. Főleg a bérház reformálása foglalkoztatott. (IX. Bakáts tér 

9.) A háború – melyben mint tüzér vettem részt – megakasztotta az építést, de annál inkább 

fejlesztette a műtörténeti-filozófiai eredményeket. Másik előadásom (Mérnök és Építész 

Egylet, 1919. január) »A világháború és új stílusra való törekvésünk« címen talán legelső 

ízben formulázta meg az azóta olyan hatalmasan kifejlődött új építési irány jelszavait. Az 

inflációs időben egyrészt Pozsonyban dolgoztam, másrészt idehaza gyárakat építettem 

(»Wespag« szövőgyár). A szanálási krízis építési stagnációja idején formába öntöttem 20 

év spekulatív eredményeit: Új Pantheon felé című munkámban (Athenaeum, 1926) 

kimutatom, hogy minden kornak csak egy vezető képzőművészete lehet, hogy a közelmúlté 

a festészet volt, és azért nem lehetett építészete, s hogy most új építészeti korszak 

előestéjén állunk. Egyben ezt a felismerésemet a teljes kultúrfejlődés filozófiájává 

szélesítettem ki. Elméletemet azóta külföldön (Németország, Belgium, Hollandia) 

előadásokban ismertettem, könyvem német kiadásán dolgozom, s közben Erdélyben és 

idehaza építek. Gyárépületekben (Brassói cellulóze), bérházakban (Budapest, Falk Miksa 

utca 12.), villákban (Mihály utca 11.) igyekszem hozzájárulni az elméletileg rég felismert 

és bejelentett új építés gyakorlati kifejlődéséhez.”103 

 

103 Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria Adattára, Ligeti Pál 2398/1929, 1–2. 
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4. kép: Ligeti Pál önéletrajza 1929-ből 
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Hernádi Miklós tanulmányában ismerteti a Ligeti-kör működését és a zsidó 

építészek társadalmi és szakmai megítélését. Ligeti 1938-ban – származása miatt – 

összetűzésbe kerül irodatársával, Molnár Farkassal, és ez a CIAM magyar tagozatának 

feloszlásához vezet. Tisztázatlan, hogy az életbe lépő első zsidótörvény hatására, vagy 

közös megegyezéssel, esetleg Molnár döntése nyomán fejezik be a közös munkát.104 

„A csoportot a benne működő néhány zsidó építész miatt építészkörökben mint 

zsidó társaságot tartották nyilván, ezért egyesek, de csak a kisebbség, úgy érezték, hogy 

a csoport néhány tagja akadályozza őket egyéni érvényesülésükben. Ez a tény erősen 

hozzájárult a helyzet elmérgesedéséhez. Annyira, hogy amikor Ligeti az utolsó 

összejövetelen a csoport fennmaradása érdekében felajánlotta a zsidó tagok kilépését, az 

Molnár Farkast már nem elégítette ki. Szerinte ugyanis a csoport neve annyira összeforrt 

az egyes tagokéval, hogy csak a teljes feloszlatás adhat kielégítő megoldást.”105 

A Kozma utcai Izraelita Temető betemetési jegyzőkönyvei106 alapján Ligeti Pál 

sírhelye az 1/A parcella 7. sorában található, de ma már csak sírjának romja látható.107 

Ligeti a háború alatt, 1941-ben halt meg, de a Hadtörténeti Intézet Levéltárában nincs 

dokumentum arról, hogy koncentrációs táborba kerülve a holokauszt áldozatává vált 

volna.108 

 

  

 

104 Hernádi Miklós: A zsidó képzőművészek hozzájárulása a modernizálódó magyar műveltséghez (1860–
1945) 
http://www.or-zse.hu/kutat/adatbazis/hernadi_zsidokepzomuveszek.htm (utolsó letöltés: 2015.07.31.) 
105 Gábor: i. m. (1972), 20. 
106 A temetői gondnokságon olvasható kézírásos betemetési jegyzőkönyv. 
107 Ligeti Pál sírhelye a Kozma utcai Izraelita Temetőben  
http://www.oroklet.hu/bent.php?nyelv=2&igy=&kmod=5&tkod=0224&parcella=1A&sor=7&sir=26&szu
letes=1885&elhalaloza=1941&nev=Ligeti%20P%E1l&prefix=&gmail=szenczins&gnev=&glakhely=&gi
d= (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
108 Magyarország a XX. században III. kötet: Kultúra, művészet, sport és szórakozás. Szerk. Kollega 
Tarsoly István, Szekszárd, Babits, 1996–2000, 147. A fejezetet Vámossy Ferenc írta. 

http://www.or-zse.hu/kutat/adatbazis/hernadi_zsidokepzomuveszek.htm
http://www.oroklet.hu/bent.php?nyelv=2&igy=&kmod=5&tkod=0224&parcella=1A&sor=7&sir=26&szuletes=1885&elhalaloza=1941&nev=Ligeti%20P%E1l&prefix=&gmail=szenczins&gnev=&glakhely=&gid
http://www.oroklet.hu/bent.php?nyelv=2&igy=&kmod=5&tkod=0224&parcella=1A&sor=7&sir=26&szuletes=1885&elhalaloza=1941&nev=Ligeti%20P%E1l&prefix=&gmail=szenczins&gnev=&glakhely=&gid
http://www.oroklet.hu/bent.php?nyelv=2&igy=&kmod=5&tkod=0224&parcella=1A&sor=7&sir=26&szuletes=1885&elhalaloza=1941&nev=Ligeti%20P%E1l&prefix=&gmail=szenczins&gnev=&glakhely=&gid
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5. Festészet és építészet között 
 

Ligeti Pált építészként és 

építészetelméleti íróként tartja számon a 

szakirodalom. Kevésbé tudott, hogy a 

nagybányai festőiskolában is folytatott 

tanulmányokat, és 1925-től két éven át az 

Országos Magyar Királyi 

Képzőművészeti Főiskolán tartott szabad 

előadást a művészetről.109 A már idézett 

– 1929. augusztus 27-i keltezésű – 

Curriculum is kitér a festészet és az 

építészet közötti választás 

dilemmájára.110 

Az elméletíró Ligetit mindvégig 

foglalkoztatta a festészet, az építészet és 

a szobrászat közötti kapcsolat. Erről 

tanúskodik a Helyünk a világban című 

1926-os írása,111 amelyben a Szinyei-

társaság112 londoni szereplésével kapcsolatban kiemeli, hogy a művészet több ágában 

(dráma, operett, karikatúra, színészet, festészet) sikeresek a magyar alkotók, mert nagy 

tömegekhez meggyőzően tudnak szólni. A mélyebb okokat saját művészetelméletének 

segítségével mutatja be, bár a kultúrafejlődés lépéseiről és ciklikusságáról írottak 

Spengler hatásáról vallanak. Először azt vázolja, hogy a XIX. században miként 

következik egymás után az empire, a biedermeier, a klasszicizmus és a romantika. Egész 

Európára jellemző ez a fejlődés, de nem ugyanakkor: a folyamat Angliából indul, 

Franciaországban folytatódik, a tanulságokat Németország veszi át, és ezek után 

következik Magyarország. Példaként a nagybányai impresszionista festőiskolát idézi. 

(Ligeti itt fordult el a festészettől az építészet felé.)  

 

109 Pilch Dezső: Az 1926/27. tanév = Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Évkönyve az 1925–26 és 
az 1826–27. tanévekről. Szerk. Pilch Dezső, Bp., Phöbusz Nyomda, 1927, 10. 
110 Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria Adattára, Ligeti Pál 2398/1929. 1–2 
111 Ligeti Pál: Helyünk a világban. = Magyar Művészet, 1926, (1. évf.) 1. sz., 15–27. 
112 A Szinyei Merse Pál Társaságot a festő emlékének megőrzése és fiatal művésztehetségek pártolása 
céljából alapították. A társaság 1920-tól 1949-ig működött. 1992-ben Budapesten újraalapították. 

5. kép: Ligeti Pál Apám című grafikája 
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A nagybányai Hollósy-iskolán kívül az impresszionizmus másik képviselőjét 

Szinyei Merse Pálban látja, és a Szinyei-társaság sikerét a magyar festészet frissessége 

magyarázza. (A tanulmányt a nagybányai festők – Glatz Oszkár, Fényes Adolf és Iványi-

Grünwald Béla – képei illusztrálják.) A XIX. és XX. század fordulójára Magyarország 

stílustörténeti lemaradása csaknem eltűnt, és ezt az építészet is bizonyítja. Ligeti 

fordulópontként a historizmust jelöli meg, mert Hild József, Pollack Mihály, Feszl 

Frigyes, Ybl Miklós és Lechner Ödön művei már eredetibbek, mint a nyugati, hasonló 

stílusú és funkciójú épületek. A művészi eredményre törekvő építész nem lehet 

hangulatember vagy individualista, mert műve közügy: alkotása köztéren áll, és sokakhoz 

szól. A cikk az Új Pantheon felé című programadó mű előfutáraként is értelmezhető, mert 

építészeti téziseit az impresszionista festészet elemzéséből vezeti le, és írásában az 

építészet és festészet közötti személyes vívódása is tetten érhető.113 

 

1931-ben Dési Huber István A bajba jutott izmusok, az új középkor és a 

középosztály szerepe114 címmel hozzászól Ligetinek a magyar posztimpresszionisták 

kiállítása alkalmából tartott előadásához. Szerinte az építész szónok a képzőművészet 

másodrendű mivoltát hirdeti, és az „emberek formálása” és ízlésének alakítása a célja. De 

Ligeti fő tézisét elismerően ismerteti. „Úgy érzem, új középkor jön […]. Értem alatta, 

hogy a művészet, miként a középkorban, ismét nagy eszmék szolgálatába áll, és nem fog 

félni az irodalmiság vádjától. S a művészetnek ez azért lesz jó, mert ezt az új középkort a 

kötelességei tudatára ébredt középosztály fogja megteremteni, és ez a középosztály a 

művészetet ismét felkarolja, támogatja…”115 Egyetértenek abban, hogy új társadalmat 

kell teremteni, de Ligeti a középosztályt, Dési Huber a munkásságot véli elhivatottnak a 

feladatra. Dési Huber is arra keresi a választ, hogy miért vált a művészet másodrendűvé. 

Első lépésben a művészet meghatározására tesz kísérletet: „A szellemi élet csúcsa, a 

kultúra betetőzése. Komponensei: 1. a játékos díszítőkedv – dekorativitás; 2. a rend utáni 

vágy, a világ absztrakt törvényeinek intuitív felérzése. – Röviden: a művészet a 

társadalom felépítményének végső foka.”116 De a XX. századra az anyagi javak 

megszerzése, a megélhetés a legfontosabb társadalmi hajtóerő, ezért vált a művészet 

másodrendűvé. Dési Huber szerint az anyag határozza meg a szellemet, ezért kell az új 

 

113 Ligeti ekkor már a Képzőművészek Új Társaságának (KÚT) is aktív tagja. 
114 Dési Huber István: A bajba jutott izmusok, az új középkor és a középosztály szerepe. Hozzászólás Ligeti 
Pál előadásához. = Dési Huber István: Művészeti írások. Szerk. Timár Árpád, Bp., Kossuth, 1975, 18–23. 
115 Dési Huber: i. m. (1975), 18. 
116 Dési Huber: i. m. (1975), 19. 
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társadalmat – ahogy teszi a többi modernista építészeti iskola is – a munkásságra alapozni. 

A középosztály – az orvosokat és a mérnököket kivéve – mindig az uralkodó osztály 

szolgálatában áll, ezért nem lehet az ő feladatuk az új társadalom megteremtése. „Minden 

feltörekvő osztálytársadalom materialista, és minden hanyatló, pusztuló idealista 

szemléletű.”117 Dési Huber szerint Ligeti nem tartja a munkásság szellemi képességeit 

megfelelőnek e küldetéshez, pedig a történelem azt bizonyítja, hogy a forradalmi osztály, 

így a proletariátus, mindig megteremti saját értelmiségét.118 „Hogy mire képes a 

munkásság a művészet területén, azt már megmutatta az orosz film, az új orosz és a most 

feltörő német és francia proletárirodalom, és ezen mit sem változtat az a tény, hogy a 

képzőművészetben még nincs kire hivatkozni, mert – mint amint mondottam – az a kultúra 

betetőzője, s mint ilyen, sorrendben az utolsó. Az impresszionizmus is, mely a 

legtisztábban adja vissza a polgárság természettudományos világszemléletét, csak a XIX. 

század második felében jelentkezett.”119 

A festészettel kapcsolatos vita révén feltárható, hogy Ligeti Pál szemben a 

két világháború közötti modernista iskolákkal nem a munkásosztály, hanem a 

polgárság, azon belül is a kis- és középpolgárság számára kíván lakást építeni. 

Társadalomfilozófiai munkáiban ezt a réteget tenné a társadalom új alapjává, illetve 

épületeit is a polgárság számára tervezi. 

 

  

 

117 Dési Huber: i. m. (1975), 20. 
118 Dési Huber: i. m. (1975), 21. 
119 Dési Huber: i. m. (1975), 22. 
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5.1. Ligeti Pál szerepe a Képzőművészek Új Társaságában120 
 

A Képzőművészek Új Társasága 1924-ben mutatkozott be az Ernst Múzeumban. 

A kiállításon Rippl-Rónai József, a szervezet elnöke, Vaszary János, Vedres Márk 

társelnök, valamint Beck Ö. Fülöp, Bornemisza Géza, Czigány Dezső, Egry József, 

Kmetty János, Koszta József, Kozma Lajos, Márffy Ödön, Medgyessy Ferenc, Perlrott 

Csaba Vilmos, Szobotka Imre, Szőnyi István csoporttagok, illetve Csorba Géza, Czóbel 

Béla, Aba-Novák Vilmos, Varga Oszkár és Pátzay Pál szerepelt.121 

Ligeti több szinten állt kapcsolatban a KÚT-tal és létrehívójával, Rózsa 

Miklóssal, aki gyakorlati ügyekben segítette az építész munkáját. Amikor 1926-ban 

Ligeti az Új Pantheon felé című művét publikálta, a KÚT azonos című, két évfolyamot 

megélt folyóiratában recenziót közölt róla.122 1927-ben Ligeti tárlatot vezetett a KÚT 

kiállításán, és Az érthetetlen mai művészet címmel tartott vitaindító előadást. A közönség 

elmondhatta a véleményét, ami Ligetinek és Molnár Farkasnak a modern építészet 

elfogadásáért tett erőfeszítésének is köszönhető.123 

A KÚT fontos szerepet játszott abban, hogy a két építész által 1929-ben közösen 

tervezett gellérthegyi Delej-villa – Molnár Farkas és feleségének lakása – ismertté vált. 

Az épület a Bauhausban töltött évek tapasztalatát közvetítette a magyar közönségnek. A 

KÚT az 1930-as kiállításán fotókat mutatott be a Delej-villáról, és a kor legjelentősebb 

építészetelmélettel foglalkozó szakemberei is véleményt alkottak a házról, mások mellett 

Bor Pál és Fischer József. A Delej-villa a nyugat-európai modernista építészet első olyan 

hazai példája, ahol az új építészeti és lakberendezési elvek egyszerre valósultak meg. 

Számos korabeli cikk bizonyítja, hogy újdonságnak számított ez a lakhatási forma színes 

falaival és – a szintén bauhaus-os Breuer Marcell által tervezett – csőbútoraival.124 Ligeti 

Pál célja tehát Rózsa Miklóséhoz hasonló: a modern művészet egészét széles körben 

megismertetni és elfogadtatni. 

Ligeti elméleti munkája, az Új Pantheon felé csak korának szellemi irányzataival 

és a Nyolcak művészcsoport átörökítőjeként működő KÚT-tal összefüggésben 

értékelhető. A Ligeti művéről szóló és éles vitákra okot adó előadásokat fiatal művészek 

 

120 Kopócsy: i. m. (2008), 78–83. 
121 Révész Emese: A művésznevelés új útjai. 20. századi magyar alternatív műhelyiskolák. Kiállítás a 
Kassák Múzeumban és Vasarely Múzeumban = Új Művészet, 2003, (14. évf.) 2. sz., 13–16. 
122 Rózsa Miklós: Új Pantheon felé – Ligeti Pál könyve: Az Athenaeum kiadása = KÚT, 1926, (1. évf.) 3. 
sz., 15–16. 
123 Kopócsy: i. m. (2008), 77. 
124 Bor Pál: Modern villa, modern lakás. = Magyar Iparművészet, 1930, (33. évf.) 1–2. sz., 22–23. 
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sora hallgatta. Ligeti – Spengler nyomán – alkotta meg hullámelméletét, amely egy 

történelmi korszak sajátosságait annak művészete alapján határozza meg. Három 

korszakot emelt ki, az egyiptomi, a görög és a keresztény időszakot, majd ezeket a 

művészet klasszikus hármasa – a festészet, a szobrászat és az építészet – szerint 

továbbrendszerezi. A korszakok ciklikus mozgásban vannak: az adott korszak a 

festészettel kezdődik, a csúcsa a szobrászat időszaka, amikor a művészi akarat 

(Kunstwollen125) leginkább ki tud teljesedni. Az új Pantheon kora számolja fel azt az 

individualizmust, amely az építészet korában az új stílusok megjelenésekor eluralkodik. 

Ligeti elméletében sok kapcsolódási pont mutatható ki a Bauhaus teóriáival, 

például ő is egy új középkor eljövetelét jósolja. Az 1919-es Bauhaus manifesztumban 

Walter Gropius szorgalmazza – valószínűleg a háború után összeomlott német ipar 

helyzetének javítása céljából – a középkori kézművességhez és az összművészeti 

(Gesamtkunstwerk) koncepcióhoz való visszatérést.126 A Bauhaus építészei és Le 

Corbusier ezt a megújulást, az új középkor eljövetelét a dolgozók rétegben látja 

megvalósíthatónak, míg Ligeti Pál a polgári középosztálytól várja.127 

 

125 Azt az Alois Riegltől származó fogalmat magyarra művészetalkotó akaratnak, vagy művészetakarásnak 
fordíthatjuk. Erwin Panofsky értelmezésében Riegl “a műalkotást meghatározó egyes tényezők (az anyagi 
jelleg, a technika, a célra irányulás, a történeti feltételek) hangsúlyozása helyett a műalkotásban kifejezésre 
jutó, a műalkotást formailag és tartalmilag belülről szervező teremtőerők összegeződését, egységét kívánta 
kifejezni.” Der Begriff des Kunstwollens. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XIV. 
1920. 321– 339. 1. vö. Panofsky, Ervin: A Kunstwollen fogalma. In. A jelentés a vizuális művészetekben. 
Bp., ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, 2011. 14. 
126 Droste, Magdalena: Bauhaus 1919–1933. Bp., Vince Kiadó, 2008, 18. 
127 Kopócsy: i. m. (2008), 80. 
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6. Ligeti Pál építészetelmélete 
 

Ligeti Pál teóriáját és építészeti kritikáját együttesen jeleníti meg konkrét 

építészeti alkotásaiban. Építészetelméletét és az abban elhelyezhető konkrét 
alkotásokat öt típusba soroltam (város-, bérház-, villa-, ipari és vidéki építészet), s 

kidolgoztam az úgynevezett deduktív modellt, amely révén bizonyítható ezek 

szintézisértéke. A feladat tehát a lakás megreformálása ugyanúgy, mint Le 

Corbusier-nél. Mivel Budapest esetén egy már kialakult struktúrájú, történeti 

városról beszélünk, így Ligeti szerint a megújító törekvéseket az urbanisztika felől 

kezdve a bérházon keresztül a lakás felé haladva kell megtennünk. Dolgozatomban 

a modernista iskolák által követett belülről kifelé, a lakástól a város felé tartó 

tervezést induktívnak, Ligeti Pál módszerét deduktívnak nevezem. 

6.1. A modern urbanisztika 

6.1.1. Le Corbusier induktív elmélete és hatásai hazánk építészetére 
 

„A nomád gyökeret vert. […] Nem vagyunk többé nomádok: városokat kell építenünk.”128 

Az I. világháború után a demográfiai fellendülés, a munkásosztály megerősödése, 

valamint a 20. század legjelentősebb urbanisztikai témájú dokumentuma, az Athéni 

Charta 1933-as megszületése új urbanisztikai elvek megvalósulásához vezetett 

Európában. Az új cél a hagyományos városszövet felbontása és racionalizálása volt.129 

Mindez a forma és a funkció dialektikus viszonyában manifesztálódik. A forma a funkciót 

követi, a racionalizmus és a tudományosság igénye hatja át a tervezési módszert. A 

modernizmus mintapéldái tehát a gyárak, ipari csarnokok lesznek. A klasszikus 

modernizmus két vezető építésze, Le Corbusier és a Bauhaus első igazgatója, Walter 

Gropius is egyetért abban, hogy a historizmus korábbi, reprezentációs céljaival szemben 

épületeink cserélhető eszközökként értelmezendők. Ezt alapozza meg Le Corbusier lakás-

ideológiája, a lakógép-koncepció, s városfelfogása, miszerint a város valamilyen összetett 

technológiai folyamat funkciósémája szerinti rendeződés.130 

A Monarchia korának dinamikus fejlődése városainkra is hatással volt. A párizsi 

körutas-sugárutas várostervezési modell hatására épül ki hazánkban például Szeged és 

 

128 Le Corbusier: i. m. (1981), 26.  
129 Meggyesi Tamás: A városépítés útjai és tévútjai. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1985, 60. 
130 Meggyesi: i. m. (1985), 50. 
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Budapest is.131 Ezt a fejlődést akasztja meg a trianoni békediktátum, amely az országot 

érő hatalmas veszteséggel egyetemben urbanisztikai hatásokat is maga után von. A 

főváros az ország területéhez képest túlméretezetté válik, s elcsatolásra kerülnek azok a 

nagyvárosok, amelyek Budapest ellenpólusát jelentették. Tovább nehezítette a háború 

utáni helyzetet a határon túlra került területekről a fővárosba érkező több százezer 

menekült, akik főképp a középosztályba tartoztak. Ezek a tényezők határozzák meg azt a 

speciális helyzetet, amelyben megindul a háború utáni újjáépítés. 

Budapest fejlődése a nehéz körülmények ellenére tovább folytatódik. A modern 

várostervezés hazánkban azt jelenti, hogy az új struktúrájú főváros, egyben a nagyléptékű 

városi egységek iránti igény továbbra is fennáll, de a nagyszabású urbanisztikai 

elképzelések pusztán tervek maradtak. Ennek oka, hogy a historizmus, illetve a 

premodern időszak építkezéseihez szükséges nyersanyagokat biztosító bányák a határon 

túlra kerültek. A megoldandó városépítészeti problémák tehát hasonlítanak a Nyugat-

Európában fellépő, hasonló jellegű feladatokhoz: az újjáépítés mellett gyorsan, nagy 

embertömeg számára kell lakásokat kialakítani. Ám Budapest esetén mindezt nehezítette 

a megfelelő nyersanyag hiánya, s hogy ezeket a lakásokat nem pusztán a munkásság, 

hanem az értelmiségi középosztály számára kellett felépíteni.132 A rendelkezésre álló 

nyugat-európai minták a speciális körülmények miatt nem tudnak a maguk teljességében 

megvalósulni; a modern építészet vívmányait tehát különleges rendezőelvek mentén kell 

alkalmazni. A magyar építészek közül, akik e kérdés megoldásán dolgoztak, az 1930-as 

években többen a CIAM, a Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa tagjai voltak. 

Olyan kiváló építészek sorakoznak a modern mozgalom zászlaja mögé, mint Fischer 

József, Preisich Gábor és Molnár Farkas. Utóbbi a városépítészetben is jeleskedett, s már 

az 1931-ben előterjeszti a Kolváros tervét, ahol funkciók szerinti tagolásban, kollektív 

házakból építi fel a lakóegyüttest.133 „A kiállításon bemutatták […] a lakóháló cellapárt. 

Ennek alapgondolata az, hogy még a polgári nagylakásban is elérhetetlen, a szegény 

ember számára pedig szinte elképzelhetetlen egyedüllétet biztosítsa a kolház lakójának. 

[…] Az új építésért tartott frankfurti kongresszuson Walter Gropius mondotta ki 

határozatban, hogy minden felnőttnek önálló helyiséget kell biztosítani, legyen az bármily 

kicsi, csak jól legyen elkészítve. A tér minimálisra csökkenthető, ha nap, levegő és szabad 

természetre nyíló kilátás maximumát nyújtjuk helyette. A kiállításon bemutatott cella 

 

131 Meggyesi: i. m. (1985), 24. 
132 Deák: i. m. (2009), 426. 
133 Gábor: i. m. (1972), 17. 



 46 

tudományos számítások és tapasztalatok szerint éppen elegendő légtér egy felnőtt 

számára.”134 

A két világháború közötti időszakból, a Le Corbusier-től származó minta szerint 

a belülről kifelé építés kell, hogy meghatározza a teljes tervezői tevékenységet. „Nincs 

más hátra, mint meghatározni a lakás koncepcióját”135 – írja Le Corbusier. Közvetlenül 

az I. világháború előtti években már történt kezdeményezés a Monarchiabeli körfolyosós 

háztípusok újragondolására. Warga László kelenföldi tervében a jobb telekkihasználás 

jegyében újraformálta a telkek beépítési struktúráját, ám a gyökeres változás ekkor még 

nem tud kibontakozni.136 “Az építészek stílusokat kreálnak és végtelen vitákat folytatnak 

a szerkezetről. A megrendelő, az építtető megrögzött szokásainak rabja, és az oktatás 

hiányosságairól elmélkedik. A külvilág – hála a gépnek – minden szempontból, még a 

használatot is tekintve elképesztően megváltozott. Új nézeteket vallunk és a társadalmi 

életünk is más, de ehhez nem formáltuk át házunkat.”137 

Az olyan új technológiai vívmányok, mint például a lift és az automobil nem 

pusztán a lakóházakra és a közlekedésre fejtik ki hatásukat. A lift megjelenésével 

folyamatosan szűnik meg az emeletek közötti különbség, ugyanakkor az autóforgalom 

erősödésével egy időben emelkedik a szintmagasság.138  

 

6.1.2. A deduktív modell megalapozása 
 

„Újszerű elvek alapján, egészségesen és amellett rentábilisan lehet átépíteni 

elvénhedt városbelsőket.”139 

Az első világháború után Budapest aránytalanul nagy fővárossá válik az ország 

területéhez képest. Az 1920-as évek egyik fő feladata az ország településhálózatának 

újjászervezése és a vidéki nagyvárosok mellett Budapest városszövetének és 

utcahálózatának megújítása.140 Ide tartozik az óbudai romok területének rendezése, az 

Andrássy út bevezetése a városközpontba, a Boráros téri híd budai hídfője környéknek 

kiépítése, Dél-Buda központjának korszerűsítése, valamint Belső-Erzsébetváros 

túlzsúfoltságának megszüntetése. A Tér és Forma első számában Ligeti Pál így ír: „A 

 

134 Stern Károly: A CIRPAC magyar szekció kollektív-ház kiállítása = Tér és Forma, 1931, (4. évf.) 10. 
sz., 331-334. 
135 Le Corbusier: i. m. (1981), 99. 
136 Deák: i. m. (2009), 427. 
137 Le Corbusier: i. m. (1981), 23. 
138 Bierbauer Virgil: Az OTI székházcsoport. = Tér és Forma, 1935, (8. évf.) 7. sz., 185–195. 
139 Uo. 
140 Deák: i. m. (2009), 426. 
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városépítés új érája. A kérdésre könnyű a felelet. Budapest – sokszor halljuk, de igaz is – 

túlságosan nagy fővárosa ennek a megcsonkított országnak. Amíg ily kicsinyek vagyunk, 

időszerűtlen igyekezet, sőt: könnyelműség még terjedelmesebbé építeni. Az elkövetkező 

évtized igazi feladata: kitakarítani, rendbe hozni azt, ami eddig van.”141 

A XIX. századi zártsorú, körfolyosós bérházak sötét, egészségtelen világával 

szemben új irányzatok jelennek meg a nagy léptékű tervezésekben. A Bauhaus és Le 

Corbusier elvei szerint idehaza is megvalósul a sávos beépítés, amelynek kiváló példája 

az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) a mai II. János Pál pápa tér (a volt 

Köztársaság tér, illetve Tisza Kálmán tér) déli oldalán elhelyezkedő bérházcsoportja 

1934-ből.142 A házak tervezői között szerepelnek a hazai modern építészet, a CIAM 

magyar csoportjának jeles képviselői: Ligeti Pál, Molnár Farkas, Árkay Bertalan, Faragó 

Sándor, Fischer József, Heysa Károly, Pogány Móricz, Preisich Gábor és Vadász 

Mihály.143 Az építészek folyamatos tárgyaltak az OTI-val, Ligeti pályázati elgondolásáról 

– amely nagyon közel áll a végleges változathoz – a Tér és Forma is hírt ad.144 

„Ligeti terve a Vállalkozók Lapjának ismertetése szerint 3 darab 6 emeletes 

épületsávot mutatott, melyeket a Tisza Kálmán tér felőli oldalon kétemeletes 

keresztszárny kötött össze. A Tér és Forma-beli rajzon a 3 sáv egyes épülettömbjei két, 

különböző magasságú, egy-egy lépcsőház köré szervezett tömbre tagolódnak. A tér felőli 

rész 8, a másik 5 emeletes lett volna.”145 

 

141 Ligeti Pál: A belső Erzsébetváros újjáépítése. = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 1. sz., 22. 
142 Deák: i. m. (2009), 427. 
143 Bierbauer Virgil: OTI-bérházak Budapesten. = Tér és Forma, 1935, (8. évf.), 7. sz., 185–191. 
144 Ligeti Pál 1933-as pályázati terve. = Uo., 186. 
145 Molnos Péter: A Tisza Kálmán téri OTI-bérházak építéstörténete a levéltári források tükrében. = Ars 
Hungarica, 2004, (32. évf.) 1–2. sz., 356. 
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6. kép: Az OTI-bérházakra készült pályázat 

 

A különféle tervváltozatok ellenére változatlan marad az alapkoncepció: sávosan 

helyezkedik el a három épülettömb, de alaprajzi szinten több módosítás is felmerül. Egy 

épületrészen belül azonos oldalon kapnak helyet a lépcsőházak, amelyekből egy szinten 

négy lakás nyílik. A tér felőli traktusban egy háromszobás és cselédszobás, két garzon és 

egy kétszobás, míg a hatemeletes részben két egyszobás és hálófülkés, valamint két 

másfél szobás lakás kap helyet. Az építészek a bútorzatot is megtervezték: beépített 

szekrény is került a lakásokba. A tér felőli és a nyugati oldalon a lakások erkélyesek. 

„A városépítési nehézség pedig abban állott, hogy a tér három oldalán 

végighúzódó, vízszintesen terjeszkedő épülettömegekkel szemben a negyedik oldal 

hasábos feldaraboltsága rossz hatásúnak ígérkezett. Ha azonban sikerül a sávoknak tér 

felőli részét jóval magasabbra, szinte toronyszerűen kiépíteni, úgy megoldatnék mindkét 

nehézség. A rentabilitás ez esetben határozottan jobbnak mutatkozik, mint frontális 

beépítésnél. S a tér negyedik oldalának impozáns vertikálisai érdekes, sőt szép ellentétbe 

kerülnek a 3 oldal vízszintes tömegeivel. S amellett, minthogy a magas épületrészek 
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árnyéka, tájolásuk révén kivetődik a térre: a nap szempontjából sem jelentenek 

hátrányt.”146 

Központi kérdés a Belső-Erzsébetváros és a Tabán urbanisztikai szempontú 

megújítása. A vitát Ligetinek a Tér és Forma első számában publikált cikke nyitja meg. 

„A füzet cikkeit dr. Bierbauer Virgil, Ligeti Pál és Komor János építészek írták. 

Az Építőművészet – térművészet című bevezető cikk Bierbauer tollából, alapvetése és 

igazolása óhajt lenni a meginduló lapnak. Magasröptű esztétikai tanulmány, melynek 

minden sorából kiérzik az építész, aki a mesterségében és művészetében biztos talajon áll. 

Ligeti Pál cikke a belső Erzsébetváros újjáépítéséről szól […] és éles fénnyel világít bele 

a városépítészet boszorkánykonyhájába. E cikkből kitűnik, hogy mily sok tényező adja azt 

az eleven valamit, aminek az építészet legfőbb ideáljának kell lennie. A telekkiuzsorázás, 

az udvari traktus, a jó alaprajzzal megoldott és ezáltal teljes értékű lakások kérdése mind 

friss, fordulatos tárgyalásban haladnak el az olvasó előtt.”147 

 

6.1.3. Belső-Erzsébetváros rendezési terve 
 

Budapest várostervezésének a mai napig aktuális, ám már a két világháború között 

megjelenő városrendezési kérdésköre a Belső-Erzsébetvároshoz, a Városház térhez és a 

Tabán rendezéséhez kapcsolódik. A korszak legjelentősebb építészettel foglalkozó 

folyóirata, a Tér és Forma, amelynek már első számában megjelenik ez a városszövettel 

kapcsolatos probléma. “Ligeti Pál cikke a belső Erzsébetváros újjáépítéséről szól, 

melyben az író a minket közelebbről érdeklő probléma tárgyalása során messze túlnő a 

címben körülhatárolt kereten és éles fénnyel világít bele a városépítészet 

boszorkánykonyhájába. E cikkből kitűnik, hogy mily sok tényező adja azt az eleven 

valamit, aminek az építészet legfőbb ideáljának kell lennie. A telekkiuzsorázás, az udvari 

traktus, a jó alaprajzzal megoldott és ezáltal teljes értékű lakások kérdése mind friss, 

fordulatos tárgyalásban haladnak el az olvasó előtt.”148 

Már ebben az ismertetőben is felfigyelhetünk Ligeti deduktív tervezési 

módszerére, hiszen az építész a telekkiosztás felől halad a lakások alaprajzi 

elrendezésének kidolgozásáig. A cikkben megfogalmazottak Belső-Erzsébetvárosra 

vonatkozó továbbgondolásával találkozunk a Tér és Forma 1928-as számában: “A mai 

 

146 Bierbauer: i. m. (1935), 191. 
147 Müller Pál: Tér és Forma, építőművészeti folyóirat. = Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 
(MMÉEK), 1928, (62. évf.) 31–32 sz., 206–207. 
148 Müller: i. m. (1928), 206–207. 
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állapot. Budapest gyorsan nőtt és ez meg is látszik 

rajta. Nyugati városokban elképzelhetetlen, 

amivel nálunk gyakran találkozunk: hogy modern 

magas házak állnak földszintes viskók, rozoga 

egyemeletesek mellett, még a város szivében is. 

Minden idegennek feltűnik ez, de tudjuk magunk is 

és tudjuk az okát: Budapest gyorsan nőtt, uj város, 

kiépülését megakasztotta a háború, nem csoda, ha 

visszamaradottságok éktelenkednek az uj részek 

mellett. Van Budapestnek egy városrésze, melyben 

ez a visszamaradottság nem sporadikus, hanem 

egész uccasorokra terjed ki: a belső 

Erzsébetváros.”149  

Ligeti Pál szerint a megváltozott 

társadalmi helyzet miatt a budapesti adottságok 

már nem felelnek meg a modern lakhatás 

igényeinek. A historizmus korabeli épületek 

nemcsak építészeti formanyelvük miatt válnak a 

modernista építészek kritikáinak áldozatává, 

hanem hogyha a forma és funkció közötti 

vitaként értelmezzük a helyzetet, ekkor a forma 

felé billen a mérleg, pedig a modern igényeknek 

a funkcionalitás felel meg jobban. Ez a történeti 

stílusokkal szembeni kritika jelenik meg Le 

Corbusier-nél is, aki szerint a stílusok mind hazugságnak számítanak. Ezen a ponton meg 

kell említenünk Adolf Loost, aki a forma-funkció vitában egyértelműen a funkcionalitás 

mellett teszi le voksát a Díszítés és bűnözés150 és a Potyemkin város című művében. 

Ligeti Pál problémaként jelöli meg tehát a beépítés sűrűségét, ezáltal 

levegőtlenségét, valamint a beépítés terjengősségét. A legnagyobb probléma, amely miatt 

 

149 Ligeti Pál: A belső Erzsébetváros újjáépítése. = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 1. sz., 19. 
150 Loos, Adolf: Ornament und Verbrechen (1908). = Opel, Adolf (szerk.) Trotzdem: Gesammelte Schriften 
1900–1930. Wien, 1997, 78–88. (Reprint 1931) 

7. kép: Ligeti Pál terve Belső-Erzsébetváros romos 
háztömbjeire 

8. kép: Udvaros, teraszos, átlós tömbök Belső-
Erzsébetvárosba 
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a belülről kifelé építés Le Corbusier-i koncepciója nem tud megvalósulni, az a 

telekmélység. Ligeti szerint a kerület problémáira a Király utcát tehermentesítő és a 

telkeket átstrukturáló Erzsébet sugárút adta volna meg a kellő urbanisztikai megoldást. 

Ligeti javaslata szerint a terület rendezését az utak párhuzamossá alakításával kellene 

kezdeni a jelenlegi merőleges helyzetükkel szemben. Az építész olyan széles utcákat 

képzel el, amelyeket hatemeletes házak szegélyeznek, hogy megfeleljenek a világosság 

és a friss levegő igényének. Az építész javaslata, hogy az építkezést mihamarabb meg 

kellene kezdeni. A feladat a városépítés, a tömbbeépítés és az új háztípusok kidolgozása, 

amelyhez a kollektív építésztársadalom támogatására is szükség van. “Ha Budapest 

elmulasztja azt az alkalmat, mely mai nehéz napjaiban kínálkozik, hogy rendbehozza a 

házatáját – hosszú, hosszú évtizedekre fog elodázódni mindezen kérdések megoldása. 

Hosszú évtizedekig fog tovább poshadni a város belseje s fog toldva-foldva, nehézkesen 

és tökéletlenül regenerálódni.”151 

Az építkezés nem valósult meg, a városszövet változatlanul rendezetlen maradt a 

területen, pedig a 20. század folyamán többször felmerül egy lakó- és üzleti terület 

kiépítése a sugárúttal egyetemben. A terület rehabilitációjához a nagyléptékű beavatkozás 

után természetesen a megfelelő bérházak megépítésére is szükség van. Ligeti a háborús 

viszonyokkal magyarázza az építkezések hiányát, de hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy új, 

korszerű lakásokat magába foglaló bárházakat építsünk, a Belső-Erzsébetváros teljes 

lerombolására és új, modern struktúrával való felépítésére lenne szükség. A többszöri 

kezdeményezésre egészen a mai napig nem sikerült a terület ilyen jellegű rendezése. A 

Ligeti-terv a Belváros Új Főutcája projekttel kapcsolatban napjainkban is előkerült, de ez 

a terv sem hozta meg a Ligeti által hőn áhított Le Corbusier-i steril újrakezdést. Az 

Erzsébet sugárúthoz kapcsolódik a Forum Budapestianum terve is. Ligeti 1929-ben ismét 

ezt a területet vizsgálja, ám ezúttal a városháza előtti teret. Ligeti városrendezési 

koncepciójának alapgondolata, hogy a főváros túl nagy az ország területéhez képest. 

Ezzel a tézissel vitatkozik Vámos Ferenccel a Tér és Forma hasábjain.152  

A klasszikus modern építészet az emberek életterének megújítására, másfelől a 

teljes urbanisztikai rendszer korszerű kialakítására törekedett. A Le Corbusier-t követő 

hagyomány szerint a középpontban a lakás áll, és ilyen urbanisztikai elv felől közelít 

Ligeti is a feladathoz. 

 

151 Ligeti Pál: A belső Erzsébetváros újjáépítése. = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 1. sz., 28. 
152 Vámos Ferenc: Megjegyzések Erzsébetváros problémájához. = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 3. sz., 117–
119. 
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6.1.4. A Tabán rehabilitációja 
 

A lebontás és a teljes újrakezdés gondolata jelenik meg a tabáni városrésszel 

újragondolásával kapcsolatban is. Ligeti 1932-ben, a Mű- és Középítési szakosztályban 

tartotta Az építési mozgalom kifejlesztéséről és irányításáról című előadását, amelynek 

jegyzőkönyvében olvasható a Tabánra vonatkozó urbanisztikai elképzelés: „Előadó a 

világgazdasági krízis egyedüli megoldásának az építést tartja. Ezután részletesen 

tárgyalja, hogy milyen jellegű munkára van szükség. Mik azok a bajok, amelyek az utolsó 

évek lakástermelése körül felléptek? Mi a helyzet? A legszegényebb néposztály számára 

egészséges minimál lakásokat építtessenek. Rossz házak és háztömbök szanálandók. 

Rámutatott arra, hogy Budapest különösen kedvező helyzetben van a Tabán révén, mert 

az ottani kevés lakosnak kilakoltatása ma nem probléma és az ott újonnan építendő házak 

különösen alkalmasak volnának arra, hogy átszívják magukba egész bontásra ítélendő 

városnegyedek lakóit. Foglalkozik az építkezések olcsóbbításával, azok 

szubvencionálásával, külföldi áruhitellel, végül a legsürgősebb teendőkkel.”153 

A tendencia, amely a Tabán rendezésével kapcsolatban tűnik fel, azt a kérdést 

jeleníti meg, amely a Le Corbusier-féle elvek átvételének problémahalmazával szembesíti 

az építészeket. Le Corbusier tervei egy steril környezetben tudnak csak felépülni. Ligeti 

szembesül azzal, amit Le Corbusier véghez is visz: a modern urbanisztikai elvek szerint 

felépülő városrészhez a régi, e szempontok szerint elavult rész teljes megsemmisítése 

szükséges. Itt mutatkozik meg korának gépkultusza, egyfajta tárgyi evolúció is, amelyet 

Le Corbusier az Új építészet felé című művében ír le: le kell cserélnünk elavult 

eszközeinket, utat nyitva az új elvek szerinti világos, racionális építésnek.154 

Ligeti Pál szerepének igazi jelentősége tehát nem abban áll, hogy elsőként 

fogalmaz meg áttörő urbanisztikai célokat, hiszen az európai színtéren tájékozott 

építészként tudhatott Bruno Taut és J. J. P. Oud tömeges építkezéseiről, továbbá ismerte 

a Weissenhofsiedlung és további Werkbund lakótelepek koncepcióját.155 Központi 

gondolata Le Corbusier-vel szemben az volt, hogyan lehet egy már létező, történeti 

városszövetet a modernizmus eszköztárával és annak céljai érdekében megfelelő 

 

153 Klucsik Vilmos: Mű- és középítési szakosztályok 1932. évi november hó 7-iki ülésének jegyzőkönyve 
= Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1933. március 5., (67. évf.) 9–10. sz., 58–59. 
154 Meggyesi, i. m. (1985), 50. 
155 Frampton, i. m. (2002), 154–162. 
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színvonalúvá alakítani, hogy ezután a belülről kifelé építés jegyében létrejöjjenek a 

társadalmi megújulást is indikáló építészeti megoldások. 

 

6.2. Bérházépítészet 
 

Ligeti Pál egyik legfontosabb eredménye a bérházépítészet megreformálása, 

amely szorosan kapcsolódik a várostervezési kérdésekhez és az új stílusra való 

törekvéséhez. 

Ligeti 1919-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet Mű- és Középítési 

Szakosztályán  A világháború és új stílusra való törekvésünk156 címen tartott előadást. 

Összehasonlítja a háború előtti és utáni, az új stílus kialakítását célzó törekvéseket. A 

hazai építészeti modernizmus a háború előtt elkezdődött, de a tervezést akkor még az 

egyéniség, a nemzeti irány, a konstruktivitás és az anyagszerűség határozta meg. Ligeti 

kimondja, hogy a szabadjára engedett egyéniség nem teremthet stílust, és az építészet 

alapszelleme nem nemzeti, hanem nemzetközi. Mivel a konstrukció és az anyagszerűség 

nem tudja megteremteni az építési formákat, Ligeti új, korszerűbb alapelveket ajánl. Első 

a takarékosság: az új stílus olcsó és esztétikus formából alakul ki. Az ideális épület 

gazdaságos, és a legszerényebb eszközökkel készül. A tervezés szociális küldetését az 

építészet, a közgazdaságtan és a közélet közösen teljesítheti. Az eredmény bizonyosan 

szép lesz – ellentétben a világháború előtti bérházépítészet szegénységével és szürke 

ridegségével. Ligeti Pál szerint az új építészet megvalósításának feltétele a szocializmus, 

amely „a háború előtt egy párt, ma bizonyos fokig mindenkinek a meggyőződése. Én 

erősen hiszem, hogy minden építészet csak a tömegérzésből nőtt ki, hogy ennek 

következtében minden építész pártállásra, gazdasági helyzetére való tekintet nélkül lelke 

legmélyén szociális gondolkozású, szocialista, és erősen hiszem, hogy az elkövetkező 

időknek ez a jellemvonása, a tömegérzéseknek mindinkább tudatossá ébredése az, ami a 

lendítő erő lesz a formák megtalálásánál.”157  

Az előadásban megfogalmazott elveket követi Ligeti bérházépítészete. 

Megfigyelhető a különbség az első világháború előtti (Bakáts tér 8.) és utáni épületei 

 

156 Ligeti Pál: A világháború és új stílusra való törekvésünk. = Vállalkozók Lapja, 1919, (40. évf.) 4–5. sz. 
különnyomat, Bp., Otthon, 1919 
http://mtdaportal.extra.hu/books/ligeti_pal_a_vilaghaboru_es_uj_stilusra_valo_torekvesunk.pdf (utolsó 
letöltés: 2016.07.13.) 
157 Ligeti: i. m. (1919), 16. 

http://mtdaportal.extra.hu/books/ligeti_pal_a_vilaghaboru_es_uj_stilusra_valo_torekvesunk.pdf
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között. A háború előtt elkezdődött a modern stílusjegyek alkalmazása, de az épületek még 

nem feleltek meg a takarékosság és az észszerűség feltételének. Az 1920-as évek végén 

és az 1930-as években tervezett bérházai többemeletesek, zárt sorba épültek (1933: 

Badacsonyi u. 16.; 1936: Fő u. 67.; 1937: Jászai Mari tér 4/a, 4/b; 1940: Csalogány u. 

3/b,; 1933: Szamos u. 6.158). 

Négy esetben sarokházak (1927: Falk Miksa u. 12. – Markó u. 6.; 1938: Ligeti 

Pál és Szirmay József – Ó utca 1.; 1941: Ligeti Pál és Pallós Arthur – Pannónia utca 68. 

– Ipoly utca 5/g.;159 1942: Ligeti Pál és Pallós György – Bajvívó utca 8.). Az épületek 

meszelt falúak, tömbszerű, kubusos kompozíciók, nincsenek párkányok, az ablakok 

vízszintesek, és az erkélyek csőkorlátosak. Az egyszerű, tiszta, olcsó házak megfelelnek 

a modern építészet Ligeti által megfogalmazott céljainak. 

 

9. kép: A Falk Miksa utca 12. példája a hármas traktus kiképzésre 

Bérházépítészetének elméleti alapjait a Tér és Forma első számában, belső-

erzsébetvárosi rendezési tervének bemutatása során is kifejti: „a sablonos udvari lakás, 

az, amely előtt függőfolyosó vonul el, amelynek egyik szobája csak a másikon keresztül 

hozzáférhető, melynek fürdőszobája az előszobából nyílik s nem a hálószoba mellett van: 

nagyon fog hanyatlani értékben, mihelyt lesz egy kis szabad lakásrezerva. Értéke 

 

158 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban BFL) IV.1409.c.47885/1933-III, BFL 
IV.1409.c.55028/1933-III, BFL IV.1409.c.57224/1933-III 
159 http://budapest.hu/Documents/20130725_1.Mell%C3%A9klet-Jegyz%C3%A9k.2013.07.15.pdf 
(utolsó letöltés: 2016.07.13.) HU BFL - XV.17.d.329 - 6862/2, 1-14. f. 

http://budapest.hu/Documents/20130725_1.Melléklet-Jegyzék.2013.07.15.pdf
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összehasonlíthatatlanul kevesebb lesz, előállítási költsége pedig sokban azonos, sokban 

pedig: drágább az utcai lakásnál. […] Már kezdik nagyon is szidni a gangot (túlontúl is 

– erről másutt lesz szó), kezdik elég általánosan belátni, hogy olyan házban is lehet élni, 

melyben a cselédség is a főlépcsőn közlekedik. Több elegáns ház, melyben a melléklépcső 

egyszerűen nem fért el, bizonyító példa erre. S különösen ma van ez így, midőn a szén- és 

fahordást fölöslegessé teszi a központi fűtés és a gázzal való főzés. Ez esetben azonban a 

helyzet megváltozott. Ha nincs föltétlen szükség két lépcsőre, gangra, akkor nincs szükség 

körülépítésre sem. S minthogy az udvari traktus gyakran rontja a ház jövedelmezőségét – 

elhagyható. Illetőleg: még egyebet is tehetünk vele.”160 

Tehát Ligeti a zárt lépcsőházas rendszerű, modern gépészettel ellátott lakások 

építését szorgalmazza. Így jöhet létre az új, modern háztípus, amely „olyan tervezés, mely 

maximálisan, az eddiginél radikálisabban használja ki az utcai frontot s a vele 

kapcsolatos részeket – de a kevésbé ökonomikus, rosszabbul jövedelmező részeket 

egyszerűen meg sem építi. Ennek az eljárásnak messzire menő következményei várhatók. 

Ha így tervezünk, akkor felnyílnak a körülépített udvarok, összezsugorodnak az udvarba 

nyíló szárnyak, akkor szellős, tágas, parkírozható közös udvarok keletkeznek, így kapunk 

konzekvens, kemény ökonómiából – az ideális szempontoknak is megfelelő háztömböket. 

A régi, megszokott, körülépített, gangos stb. stb. háztípus helyébe új háztípus kerül. 

Állapítsuk meg: ennek az új típusnak fejlődése megindult már. A gang kiküszöbölésén – 

az udvari részek feljavításán – a lakások szabadabb elrendezésén stb. már huzamosabb 

ideje fáradoznak építészeink.”161 

 

 

160 Ligeti Pál: A belső Erzsébetváros újjáépítése. = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 1. sz., 26. 
161 Uo., 25. 
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10. kép: A Rudolf tér 4. számú bérház 
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1934-ban az Országos 

Építésügyi Nagygyűlésen ismét 

szóba kerül a bérházakra való 

igény. Ligeti kifejti: „Az emberek 

lakásigénye megváltozott. Ma már a 

lakástól megkívánják az 

egészségességet, a napfényt, a 

világosságot, a kényelmet stb. Nem 

lehet a mai helyzeten azzal javítani, 

hogy nem építünk. Le kell bontani a 

rossz, egészségtelen lakásokat, s 

helyettük új, olcsó és a mai kor 

igényeinek megfelelőket kell 

építeni. A régi bontott anyagokból 

lehetne egész olcsó, egyszerű, de 

egészséges lakásokat, városszéli 

telepeket termelni a pince- és 

barakklakók részére. A bontással és 

újjáépítéssel pótolni tudnánk a városrendezés hiányosságait is, s a nyomortanyák 

problémáit is megoldhatnánk, s végül lakástöbbtermelés nélkül munkához juttatnánk sok 

százezer iparost. Az építkezés minden körülmények közt csak a gazdasági élet 

fellendítésére vezet”.162 

 

Az említett építési program jellegzetes példája a Bajvívó utca 8. szám alatti 

épület. Az utca a Margit körúttal párhuzamos zsákutca, végén térrel. Ligeti Pál és Pallós 

György épülete sarokház. Az utca lakóházainak építése körülbelül azonos időszakra, az 

1940-es évek elejére tehető, ezért egységes beépítési magasság és formavilág jellemzi az 

épületeket. A 4., 6. és 8. számú ház hasonló megjelenésű, mindhárom hét lakószintű. A 

4. és 6. számú házban a félszuterénben műhelyek kaptak helyet, a Ligeti-háznál a keleti 

oldalon a tér felé néző garázsok. A Bajvívó utcai homlokzat a földszint kivételével 

szimmetrikus, a második szinttől két szoba szélességében középen előreugratott. A 

széleken erkélyes szobák találhatók, a nyílászárók háromszárnyúak. A homlokzat szélein 

 

162 Országos Építésügyi Nagygyűlés 1934. március 18. = MMÉEK, 1934, (68. évf.) 13–14. sz., 84. 

11. kép: A Badacsony utca 16. 
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egy-egy erkélyes szoba, háromszárnyú nyílászáróval, ebből egy szárnyajtó. Az erkélyek 

vakoltak, a legfelső szinten a homlokzat szélességében rácsos erkély található. A vakolat 

az erkélyek kivételével négyzetrácsozással díszített, a lábazat téglával burkolt. A tér felé 

néző homlokzat egy tengelyben előreugratott. Nagy, félköríves, vakolt teraszok néznek a 

tér felé. A lépcsőház a liftház körül fut körbe. Emeletenként öt-hat lakás található, egy- 

vagy kétszobásak hallal, illetve garzonok. A ház kisméretű udvar köré épült. A mai napig 

portaszolgálat üzemel. 

A házat Weiner Zoltán építtette. A lépcsőházban található felirat szerint az építő 

Apor József, a tervező Ligeti Pál és Pallós György. A modern formavilág magán viseli az 

építész kézjegyét, azonban a ház csak halála után készülhetett el. Az épület belső része 

elegáns: a burkolatok márványból készültek, a további részletekhez is nemes anyagokat 

használtak. Ligeti társadalomjavító szándékát tükrözi a koncepció, mert a házban kicsi és 

praktikus lakások találhatók, és az értékes – de takarékosan alkalmazott – anyagok és a 

portás jelenléte arra utal, hogy a ház a közép- és kispolgári réteg számára készült.163 Az 

épület jó példázza Ligeti tervezői irányváltását: fokozatosan elhatárolódik a kizárólag a 

munkásosztály életkörülményeit javító, szociális építészettől és a mögötte álló 

eszmerendszertől. Az építészetnek a méltatlan helyzetű közép- és kispolgári réteg 

lakhatási feltételeit is javítania kell. Tehát Ligeti célja ez esetben is szociális jellegű. 

Kiemelendő, hogy csakis azokat nyugati modernista építészeti megoldásokat veszi át, 

amelyek a hazai viszonyok között előremutatóak. 

Ligeti nem ragaszkodott a lapostetőhöz, ezt bizonyítja a Bajvívó és a Szamos 

utcai ház is. A Tér és Forma 1934-ben közli a Szamos utca 6. alaprajzát és fotóját, és kitér 

a tetőszerkezet kialakítására. Az épület statikusa Pécsi Eszter, Fischer József építész 

felesége. „… lapos tető esetén a mosókonyha-, vasaló-, szárító- és padlásrekeszeket az 

alagsorban kellett volna elhelyezni. a központi fűtéses ház alagsorának sokkal 

jövedelmezőbb kihasználása vált lehetségessé a tetőkiképzéssel.”164 

 

163 Balogh Erzsébet: Bajvívó utca 8. 
http://www.budapestem.hu/budapest/epulet_tortenet/bajv_u_8/ (utolsó letöltés: 2016.07.03.) 
164 Bierbauer Virgil: A C.I.R.P.A.C magyar csoportjának 1933. évi munkái = Tér és Forma, 1934, (7. évf.) 
1. sz., 21. 

http://www.budapestem.hu/budapest/epulet_tortenet/bajv_u_8/
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12. kép: Bimbó út 63. hátsó homlokzat 

A Bimbó úti ház – amelyet Pallós Györggyel közösen tervezett az építész – 

szintén különleges kialakítású. A ház íves formavilága és a homlokzaton a kőburkolat 

használata azt jelzi, hogy Ligeti Pál itt is eltér attól a szigorúan szociális tervezési elvtől, 

amelyet pályatársai – például Fischer József és 

Molnár Farkas – képviseltek. Ligetinek a két 

világháború közötti modernizmusban játszott 

szerepét vizsgálva kijelenthető, hogy nemcsak 

Kozma Lajos képviselt új irányt a 

funkcionalitás mellett a dekorativitást is 

hangsúlyozó barokkos és art deco-s elemeket 

tartalmazó modern építészetével, hanem 

Ligeti is. Kozma neve azért is merül fel, mert 

az Angyal-villa építésekor Ligeti együtt 

dolgozott Kozmával és Kaesz Gyulával – ők 

tervezték az épület belsőépítészetét. 

  

13. kép: Bimbó út 63. földszinti alaprajz 
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6.3. Villaépítészet 
 

A villaépítészet formajegyei nem térnek el jelentősen a bérházépítészetétől. A 

lakásalaprajzok itt is igazodnak a kor követelményeihez: csökken az alapterület, a 

találékony térkapcsolatok segítségével az élettérre, a lakószobákra került a hangsúly, és a 

lakások világosabbak, levegősebbek. A technológia jellemzően a vasbeton vázas, majd 

ezt téglával kitöltő szerkezet, mert ezek felelnek meg leginkább a modern építészet 

feltételeinek. A hazai villaépítésre fontos hatást gyakorolt Molnár Farkas 1922-es Vörös 

kockaház terve is.165 

    

          14. kép: Árvácska utca 9. homlokzat  15. kép: Árvácska utca 9. alaprajz 

 

Ligeti Pál villaépítészetére a műhelymunka jellemző, együtt dolgozott Pallós 

Györggyel (Bp., II. kerület, Alsó Törökvészi út 16. = Bimbó út 63. 1941–43. és Bimbó út 

69.) és Rácz Györggyel (Arányi-villa, Bp., II. Árvácska utca 9. 1932.). Molnár Farkas – 

a Bauhausból hazatérve – Ligeti irodájában helyezkedik el, és több villaépület közös 

munkájuk (1929: Delej-villa, Bp., I. Mihály utca 11.; 1930: Angyal-villa Bp., II. Bimbó 

út 75. – az épületet Ligeti 1936-ban bővíti; 1931: Bp., II. Napraforgó utca 15.,). Önálló 

munkája Lichtig Géza lakóépülete (1932: Bp., XII. Diana u. 26.). 

 

165 Sisa–Wiebenson: i. m. (1998), 284. 
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A villák belső elrendezéséről a 

korabeli sajtó többször ír. 

Példaként a pasaréti Napraforgó 

utcai mintalakótelep villáinak, 

köztük Ligeti Pál és Molnár 

Farkas épületének leírása: 

„Általában a földszinten kapott 

helyet a nappali és ebédlő a 

konyhával, a belső lépcsőn 

elérhető emeleten pedig a kettő 

vagy három hálószoba fürdővel. 

Ezt a sémát a tervezők rendkívül 

változatos elrendezésben, a 

legkülönbözőbb épületformákkal, 

anyaghasználattal és 

architektúrával valósítják meg, 

illusztrálandó a korszerű 

kislakásban rejlő lehetőségeket. 

[…] Ligeti és Molnár puritán, 

tetőteraszos kockaháza a belsőben nem hoz különösebb újításokat, de alaprajza tiszta, 

funkcionális szerkesztésű. […] Fischer József ugyancsak puritán kockaházának 

érdekességét az adja, hogy a nappali nagyobb belmagassága miatt az emelet fele 

magasabbra került: ez a szintkülönbség az emeleti ablakokról és a megtört 

párkányvonalból is leolvasható. […] Kozma Lajos részben klinkerburkolatú ikerháza (6–

8.) az alapterület ügyes kihasználásával és a lakóterek otthonosságával tűnik ki. […] A 

legfurcsább épület kétségtelenül a Kaffka Péteré (13.), nem csak túlzott magassága, 

hanem belső elrendezése miatt is. A telep makettje szerint ez a ház lábakon állt volna, 

feltehetően kompromisszum eredménye a végleges megoldás. Az összes gazdasági-

kiszolgáló helyiség a földszinten van, az emeleteken csak két-két nagyméretű, 

reprezentatív szoba található, a másodikon meglepően nagy gardróbszobával. A 

földszinti konyhából étellift vezet az első emeleti ebédlőbe. Homlokzatán tolóablakok, 

teljesen felnyitható sarokablakok és az emeletek félhenger alakú zárt erkélyén 

16. kép: Ligeti Pál-Molnár Farkas: Mihály utca 11. 
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nyolcszárnyú szalagablak található. Az épület eredetileg sötét tónusúra (talán 

téglavörösre) volt festve.”166 

A Delej-villáról (Molnár Farkas és Ligeti Pál, 1929.) Bor Pál 1930-ban Modern 

villa, modern lakás címmel ír tanulmányt a Magyar Iparművészetbe.167 Az összművészet 

jegyében a hazai modernista építészet is továbbviszi a szecesszió hagyományát: nem 

csupán a házat, hanem a berendezését is megtervezik – biztosítva a megfelelő életforma 

kialakítását. Az épületelemzés mellett Bor a modern építészet célját is meghatározza. „A 

modern építészet célkitűzése a tárgyilagosság. Szigorúan keresztülvitt gazdaságosság a 

tér és az előállítási költségek felhasználásában.” A Delej-villa egyike a modern 

technológiával és formavilággal épült házaknak, amelyben iparművészeti és 

belsőépítészeti újítások is megvalósultak. „A Bauhaus, Le Corbusier, a hollandok, az 

oroszok voltak ennek az új szellemnek a megteremtői. A legnagyobb célszerűség és 

legnagyobb ökonómia: ez a jelszó. A célszerűségen értve, hogy a ház, a lakás teljesen 

megfeleljen a mai életszükségleteknek, […] a legteljesebb kényelmet biztosítsa, de 

egyúttal a higiénia minden követelésének is eleget tegyen úgy a helyes szellőzéssel, mint 

a helyes világítással. Felhasználja a modern technika minden vívmányát, hogy a ház, a 

lakás organikusan kapcsolódjon az ember életébe, olyan szerv legyen, mely a mindennapi 

életünket teljesen kiegészíti. A célszerűség elve ugyan az ökonómiáét is magában foglalja, 

mert hiszen a célszerűen berendezett ház időben és munkában nagy ökonómiát jelent, de 

van egy másik ökonómia is, amely a legnagyobb célszerűséggel gyakran ellentétbe kerül, 

és ez az előállítási költségek ökonómiája. […] Tehát kompromisszumnak kell keletkeznie 

a két ökonómia szempontjai között, s a kompromisszum fokának a viszonyokhoz mért 

leghelyesebb megváltoztatása a mai építész és lakberendező nehéz feladata.”168 

Az elméleti összefoglalás után Bor Pál részletezi, hogy a gazdasági tényezők 

miatt hol kellett változtatni az eredeti koncepción. A drága vasbetont téglával 

helyettesítették a teherhordó oszlopoknál, a kizárólag külföldről importálható vasvázas 

tolóablakok helyett az itthon olcsóbban előállítható, hagyományos ablakokat választották 

a tervezők. A lapostető sem vasbetonból készült, így a tetőt sem tetőkertnek, sem 

tetőterasznak nem lehet használni. Az efféle korlátozások miatt az alaprajz kialakításánál 

sem tudott teljes egészében érvényesülni a célszerűség. De sikerült megvalósítani a 

modernizmus céljait az ötszobás lakások centrális szervezésével, a széles ablakokkal és a 

 

166 Genthon: i. m. (1932), 71. 
167 Bor: i.m. (1930), 22–23. 
168 Bor: i. m. (1930), 22. 
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jó szellőztetéssel. A lakáshoz tartozik még egy mosókonyha és egy vasalóhelyiség is. Az 

épület alagsorában volt Molnár Farkas lakása is, amely mindössze 52 m2-es 

alapterületével nagyobb kihívás elé állította az építészt. Lakása funkcionális, több esetben 

beépített bútorokkal berendezett, de nem zsúfolt. A belmagasság csupán 260 cm, de Bor 

szerint ez a magasan fekvő ablakok miatt nem nyomasztó. Ligeti Pál és Molnár Farkas 

kísérletét a ma elemzője is sikeresnek és példaértékűnek tekintheti.  

 

6.4. Ipari építészet 
 

Ligeti Pál önéletrajzában megemlíti, hogy tevékenységéhez a gyárépületek 

tervezése is hozzátartozott, és valóban: mind idehaza, mind külföldön épített ilyen 

létesítményeket. 

A modern építészet térnyerésében elsődlegesek az ipari tervezések, mivel a 

többnyire lakott területen 

kívül elhelyezkedő üzemek 

az új technikák és 

formavilág szabadabb 

használatát tették lehetővé. 

Az ipari építészet első, 

emblematikus példája Peter 

Behrens 1908–1909-ben 

épület turbinagyára, amely 

forradalmasítja az ipari 

esztétikát – bár az ilyen 

építményeknél 

természetszerűleg nem az esztétikum, hanem a célszerűség a fő szempont. A Behrens-

féle épület közvetlen hatása igazolható Adolf Meyer169 és Walter Gropius 1911-es Fagus 

gyárának koncepcióján: az AEG turbinagyár homlokzatát továbbgondolva a téglafalak 

elé nagy vertikális üvegfelületet helyeztek.170 Ez az ipari formanyelv és tervezési elv tűnik 

fel a lakóház-építészetben is. Azok a tervezéssel foglalkozó szervezetek – például a 

 

169 Adolf Meyer (1881–1929) német építész, Peter Behrens tanítványa, a Bauhaus tanára. Walter 
Gropiusszal közös tervet nyújtanak be a modern építészet történetének meghatározó Chicago Tribune 
torony pályázatára. 
170 Frampton: i. m. (2002), 151. 

17. kép: Ligeti Pál-Molnár Farkas: a medgyesi gyár 



 64 

Deutscher Werkbund –, amelyek az első világháború előtt főleg iparművészeti célokat 

követtek, a háború után teret adtak az ipari, funkcionalista formavilágnak. Fordulópontot 

jelent a gépi esztétika világában Walter Gropius dessaui Bauhaus épülete, amelynek üveg 

függönyfala forradalmasítja az ipari formanyelvet a középületeknél. A Bauhaus épület 

hatása Molnár Farkas közvetítésével jutott el Magyarországra. 

Molnár és Ligeti első közös munkája egy 1929–1930 körül épült medgyesi 

iparépület, a Vitrometan üveggyárhoz készült hőközpont. Itt két üveggyár is épült, a 

korábbi, a Ligeti által tervezett épületről a Nemzeti Újság tudósít.171 A Csáki testvérek 

1922-ben telepítették ide a Vitrometan üveggyárat, amelyben cseh- és morvaországi 

német munkások dolgoztak, ezért a kor 

kívánalmainak megfelelően munkáslakótelepet 

hoztak létre. A gyárat német tőkével tovább 

bővítették, így vált az 1930-as években Kelet-

Európa legnagyobb üveggyárává. Termékei 

jelentős részét külföldre, a Közel-Keletre és az 

Egyesült Államokba exportálta. Lámpaburákat, 

műszaki üveget, illatszeres flakonokat, 

ólomkristályt gyártottak.172 A korábbi Ligeti-

épület bővítéseként jöhetett létre a Ligeti Pál és 

Molnár Farkas által tervezett hasáb formájú, 

vasbeton vázas hőközpont.173 

Ligeti önéletrajzában név szerint is említi 

a svájci alapítású Wespag fonó- és 

szövőgyárat,174 amelyet felvásárolt a Goldberger 

család, és két ütemben, 1923-ban és 1927-ben Kelenföldön építették meg új fonó- és 

szövőegységeiket.175 Az archív felvételek alapján feltételezhető, hogy Ligeti Pál tervezte 

az épületet. A brassói cellulózgyár hasonló eset: tervezéséről Ligeti beszámol az 

önéletrajzában,176 de közreműködéséről nincs írásos dokumentum. 

 

171 Ligeti Pál: Épület-kritika = Nemzeti Újság, 1927. április 24., (9. évf.) 92. sz., 28. 
172 Szabó M. Attila: Medgyes történeti kronológiája 
http://www.medgyes.ro/node/95 (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
173 Ligeti Pál: i. m. (1927. április 24.), 28. 
174 Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria Adattára, Ligeti Pál 2398/1929, 1–2. 
175 sz. n.: A Goldberger-ház 
 http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=134&lang=hu 
(utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
176 Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria Adattára, Ligeti Pál 2398/1929, 1–2. 

18. kép: A Sirály 

http://www.medgyes.ro/node/95
http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=134&lang=hu
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Az ipari építmények közé sorolandó, mégsem teljesen funkcionális a 

margitszigeti Sirály evezősklub épülete. Ligeti Pál és Révész György tervei szerint 1936-

ban épült meg a napjainkban is álló csónakház, amely a Rendőrtiszti Akadémia Klubjának 

adott helyet.177 A dunai homlokzat kubusos formájával, lapostetőjével, fehér falaival, 

szabadon álló beton csigalépcsőjével igényes, modernista kompozíciót alkot, az 

óceánjáró-esztétika szép példája. 

 

 

19. kép: A Sirály 

 

  

 

177 Bercsek Péter: Műalkotások a Margitszigeten. 60. 
http://mek.oszk.hu/12300/12346/12346.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 

http://mek.oszk.hu/12300/12346/12346.pdf
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6.5. Vidéki lakóházépítési reform 
 

A modern kislakás kidolgozásának feladata nem csupán a városi, urbanizált 

környezetre vonatkozott: az átfogó, szociális alapú terv kiterjedt a vidékre is. A 

hagyományos népi építészet megismerését és megújítását is céljának tekintette a modern 

magyar építészet. Valójában nem belső folyamatról, hanem a modernisták a 40-es évek 

valós problémáira adott válaszáról kell beszélnünk. Az 1930-as évek Existenzminimum 

elvű, progresszív, modernista villa helyett az építészet fókuszába a vidéki lakóház, az 

úgynevezett ONCSA lakótelep került. Az urbánus építészetben ezzel szemben a 

modernista sávház válik követendő építészeti példává. 

Erdélyben az első világháború előtt kezdődött a faluépítészet megújulása. Az 

Alföldön és Nyugat-Magyarországon Thoroczkai Wigand Ede kezdte el feltérképezni a 

népi építészetet. 1907-ben költözik Marosvásárhelyre, és ott alkotja meg első falusi 

parasztháztervét 1910-ben. A Ház178 című 1910-es munkája jelentős építészeti és 

építészetelméleti gondolatokat fogalmaz meg. Ugyanekkor jön létre a Kós Károly 

nevével fémjelzett Fiatalok Köre, amely szintén érdeklődik a Wekerle-telep épületeiben 

felidézett népi formanyelv iránt.179 Thoroczkai Ligetinél korábban veti fel azokat a házzal 

kapcsolatos problémákat, amelyekre a modern építészet megoldást keres. 

„Hát milyen legyen a mi házunk? Fejezze ki a saját korunk igényeit, és a mi 

életünkkel legyen szoros összefüggésben. Kiindulópont a telek, az égtájak fekvése. A külső 

díszítést a szerkezeti elemek adják meg, melyek anyaguk szerint érvényesüljenek: a tégla, 

a kő, a vas, a fa. Szobáink számát igényeink szabják meg. Minden szoba szükséglete 

szerint nézzen az égtájak felé. A családi ház aránylag olcsóbb, ha emeletes, mert kevesebb 

a föld- és alapozási munka, kisebb a fedél. A helyiségek beosztása: a földszint, miután 

közelebb van a külső élethez, a nappali foglalkozás helye. Oda való tehát egy kis belépő 

előtér. Ez természetesen a legkisebb, mert ezen csak keresztüljárunk, legfeljebb 

felsőruháinkat tesszük le benne. Most következik a lakó- és egyben fogadószoba (a 

lakatlan szalon helyett). Ekörül sorakoznak az ebédlő, úriszoba, szóval az idegeneknek is 

szánt helyiségek. Szép, ha a lakó-fogadó szobából egy kis festői lépcső vezet az emeletre 

(az alatta levő fülkét nagyon kedvesen berendezhetjük csevegőhelyiségnek). Így fölösleges 

lesz a rideg lépcsőház. Az emelet elzárt lakosztály. Odavalók a hálószobák, 

gyermekszoba, fürdőszoba, melyre az eddiginél több súly helyezendő! Az alagsorban van 

 

178 Thoroczkai Wigand Ede: A Ház. = Magyar Iparművészet, 1910, (13. évf.) 8. sz., 315–316. 
179 Deák: 2009., 429. 
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a konyha meg a cselédszoba, mosókonyha, melyeket azonban ne tekintsünk 

mellékhelyiségeknek; tágasak, szellősek tiszták legyenek, ha azt akarjuk, hogy egészség 

legyen mindenütt… A fölösleges reprezentatív szobák helyett legyen dolgozószobánk 

könyvtárral; lehetőleg egyszerűre készíttessük, hogy a nyugalom érzését keltse, és a 

szellemet munkára ösztönözze.”180 

A két világháború közötti építészet jelentékeny, de kudarcba fulladt terve a 

FAKSZ, a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet nevéhez fűződik. Az 1920. évi törvény181 a 

szegényparasztok földhöz juttatását és építészeti mintatervek használatát írta elő. A 

program nem hozott eredményt, mert a városi építészek nem vették figyelembe a régió 

népi építészeti hagyományait. A legismertebb és nagy perspektívájú kísérlet az ONCSA, 

az Országos Nép- és Családvédelmi Alap programja, amely a népi építészet 

anyaggyűjtését tűzte ki célul. Ligeti Pál 1929-es írása a Tér és Formában is ehhez a 

kérdéshez kapcsolódik: Új parasztház van születőben. Alighanem Ligetinek – mint a 

magyar CIAM-csoport vezéregyéniségének – felhívása is közrejátszott, hogy a 

kezdeményezés sikeres lett. A tervek a hagyományos parasztház térhasználatán alapultak, 

és – hasonlóan a bérház-korszerűsítéshez – az életmód megreformálását tűzték ki célul. 

A magyar formanyelv kérdése élénk vitát váltott ki a Tér és Forma hasábjain. A 

hozzászólók között volt Vámos Ferenc, aki már a Belső-Erzsébetváros átépítésével 

kapcsolatban is vitába szállt Ligetivel.182 

„Az első ok az, hogy azok a források, amelyekből meríteni akartak, nagyrészt 

nem voltak építészeti források, hanem sík dekoráció, sík ornamentum, a sík ornamentum 

átültetése az építészetbe éppen olyan feleslegeket szültek, mint másutt – az előbb 

mondottuk – festészeti metódusoknak átültetése. Ez volt az egyik. A másik, a székely 

népművészetnek az eredményeit felhasználó irány […] erősen építészeti jellegű és 

konstruktív érzékkel bíró motívumokat használt fel, de mégis kitűnt, hogy amiből 

parasztházak építészete, falusi templomok építészete megtermékenyülhetett, abból városi 

bérházak, áruházak építészete nemigen meríthet. És a harmadik érv azt hiszem, hogy a 

legsúlyosabb, bár tulajdonképpen hallani nemigen lehetett – és itt már első személyben 

kell beszélnem, a következő: a nemzeti érzés, azt hiszem, egyáltalában nem alkalmas arra, 

hogy építészetet teremtsen. Literatúrát, azt igen. A literatúrának az anyaga a nyelv, mely 

 

180 Thoroczkai: i. m. (1910) 
181 Nagyatádi-féle (1920. évi XXXVI. törvénycikk a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó 
rendelkezésekről, lásd http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7451 (utolsó letöltés: 2017.07.15.) 
182 Vita Vámos Ferenccel a magyar formanyelvről. MMÉEK, 1929, (63. évf.) 9–10 sz., 53–62.; MMÉEK, 
1929, (63. évf.) 19–20. sz.; 117–119. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7451
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a nemzeti gondolattal szorosan összefügg, ellenben az építészet anyaga 

internacionális.”183 

1935-ben Ligeti átfogó koncepciót fogalmaz meg. Az építészet sokféle 

képzettségű és igényű embert juttat megélhetéshez, az útépítés is hasznos, bár keveseknek 

ad munkalehetőséget. Ma a magasépítés az építészet fő tevékenysége. Hogy ezt a 

gazdasági funkcióját ellássa, meg kell állapítani: mit, miből, és milyen módon kellene 

építeni? Ligeti az első kérdésre ad választ: nemcsak fővárosi lakóházakat kell építeni, 

hanem gyülekezőcsarnokokat, kultúrházakat, vidéki gyárakat, egyéb létesítményeket, és 

a falvakat is újjá kell építeni.184 

 

20. kép: Ligeti parasztházterve 

Ligeti 1938-ban a Tér és Formában is elemzi a népi építészetet, és azt a 

provokatív kérdést feszegeti, hogy a városi építész foglalkozhat-e a falusi házzal.185 

Végül arra jut, hogy a falu és a város közötti kölcsönhatás kétirányú: mindkét 

településforma tanul a másiktól. De úgy tűnik, a falu csak a rossz, a város csak a jó 

folyamatokat veszi át, sőt, a falu a rossz átvételekor a jó tulajdonságairól meg is 

feledkezik. „Ezt a megdöbbentően furcsa folyamatot indokolni kell, mert indokolni lehet. 

Tudjuk jól, hogy a XIX. század második fele és a századforduló ideje milyen gyenge 

korszaka volt az építészetnek – ugyanakkor azonban milyen óriási fellendülését jelentette 

a technikai civilizációnak és ennek révén a városi életnek. A városi élet tüneményes 

 

183 Ligeti Pál: A világháború és új stílusra való törekvésünk. = Vállalkozók Lapja, 1919, (40. évf.) 4–5. sz. 
különnyomat, Bp. Otthon, 1919, 8. 
184 A Mű- és középítési szakosztályok 1935. október hó 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve. MMÉEK, 
1936, (70. évf.) 5–6. sz., 39. 
185 Ligeti Pál: Foglalkozhat-e városi építész falusi házzal? = Tér és Forma, 1938, (9. évf.) 5. sz., 176. 
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fejlődése érthetővé teszi, hogy a falu tanulni igyekszik tőle. És az ugyanakkor a városban 

beálló építészeti leromlás érthetővé teszi, hogy rosszat tanul.”186 Ez a folyamat a falu 

konzervatív szellemiségét is átformálja, ugyanakkor a modern építészet és a 

településtervezés jobban értékeli a faluban rejlő értékeket, mint a falu maga. Az elméleti 

levezetésen túl két gyakorlati tényezőt is megállapít: pontatlanul becsülik meg a házak 

értékét, és a falusi életformának is helytelen a reformja. Ez a káros tendencia – a 

parasztház építészeti archetípusának megsemmisítésével – a falut az elővárosokhoz teszi 

hasonlatossá. A mai városi építésznek foglalkoznia kell a falusi házzal, mert a parasztház 

– rejtetten – a modernista eszmény hordozója: eredendően rendelkezik a terek 

funkcionális használatával és a találékony térkapcsolatokkal. A parasztház tervezésénél a 

célszerűség a fő szempont, építése olcsó, használata praktikus. Hangsúlyozandó, hogy 

tervezője autodidakta, és sok esetben névtelen is. A falusi ház építője a tapasztalatai 

alapján tervez és kivitelez. Figyelembe veszi a használhatóságot, az adott tájegységre 

jellemző tevékenységeket és az életmódot. Ennyiben a parasztház építészeti célja 

megegyezik a két világháború közötti urbánus modern építészetével: olcsón, hatékonyan, 

funkcionálisan építeni. 

1938-ban Ligeti maga is közli parasztháztervét a Tér és Formában: egyszerű, 

földszintes, a konyha köré szervezett, sátortetős épület, amelynek egy nagy és egy kis 

szobája az utcára néz. A hosszúházakhoz hasonlóan a gazdasági egységek, a kocsiszín és 

az istállók egy épületben vannak, és kapcsolódnak a házhoz. A fürdőszoba a konyhából 

nyílik, a konyha előtt tornác található.187 

A két világháború közötti építészeti lapok eltérő hangsúllyal foglalkoztak az 

említett kérdésekkel. A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye látta el a hivatalos, 

dokumentációs feladatokat. Az Építő Ipar konzervatív, az Építőipari Szemle és a Tér és 

Forma modern szemléletű. A művészi értékkel a Magyar Építőművészet és a Magyar 

Iparművészet foglalkozott, míg a mérnöki problémákról a Műszaki Világ cikkezett. 

Megjelennek technikai, építőipari jellegű folyóiratok, mint az Építőmesterek Közlönye és 

a Magyar Kőművesmesterek Lapja. A népi reformtábor folyóirataként a népi építészet 

fontosságát a Műszaki Világ és az Építészet hangsúlyozza. 

A népművészeti örökség és népi építészet művelése Lechner Ödönnel, valamint 

a magyar nemzeti formanyelv kidolgozásával is összefügg, és kapcsolatos azzal a 

polémiával, amelynek kiindulópontja Kismarty-Lechner Jenő A zsidókérdés 

 

186 Uo. 
187 Deák: i. m. (2009), 430. 
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Magyarországon című 1908-as tanulmánya.188 A vita 1917-ben, a Huszadik Század189 

című folyóiratban teljesedik ki: Kismarty-Lechner Jenő amellett érvel, hogy a Lechner 

Ödön által kidolgozott elgondolás – tanítványainak keleties építőművészete miatt – már 

nem magyaros, hanem „zsidó faji sajátosság”. Az ellentétes álláspontot képviselő Gerő 

Ödön műkritikus, publicista és regényíró szerint a „faji jelleg” az építészetben nem 

értelmezhető kategória. Szintén Lechnerrel szemben érvel Komor Marcell építész, aki 

szerint zsidókérdésről beszélni az építészetben „tudományos pózzal, a kutatás formájában 

leszűrt gyűlölet”.190 

Az 1930-as években a magyar modernista építészek körében is témává válik a 

származás, és nem csupán a politikai események hatására. A két világháború közötti 

időszakban, a modern stílus elterjedésével a vita elszakad eredeti kiindulópontjától, a 

magyar nemzeti formanyelv kérdésétől, és az urbánus és a népi reformépítészet 

szembenállása válik új szemponttá. Immáron tehát két, egyre élesedő vita határozza meg 

a két világháború közötti időszak építészeti közéletét, és a zsidó származású Ligeti Pál 

mindkét vitában érintett. 

Preisich Gábor visszaemlékezéseiben megemlíti, a háború felé közeledve Ligeti 

zsidósága hogyan határozta meg közéleti szereplését. „Engem váratlanul ért, amikor 

Molnár Farkas az összes tagnak írt egy levelet, hogy a jelenlegi körülmények között nem 

látja értelmét a CIRPAC magyarországi szekciója fenntartásának, s bejelentette 

feloszlatását. […] Ligetiről tudom, azt válaszolta, hogy ha – így érezte – ennek faji vagy 

antiszemita okai vannak, nem lehetne-e a CIAM-szekciót úgy fenntartani, hogy a zsidó 

származású tagok kilépnek? Ez Ligeti önzetlenségét – és szintén naivságát 

bizonyította.”191 A népi és urbánus ellentét kapcsán szólni kell az 1928-ban megalakult 

Lechner Ödön Társaságról, amely a népi vonalat hirdette. A húszas évek végén Magyar 

Mérnök és Építész Egylet Közlönyében a Lechner örökségének értelmezéséről szóló vita 

résztvevői között feltűnik a dogmatikus Vámos Ferenc, a mérsékelt Bierbauer Virgil és a 

modernista Ligeti Pál képviselője is.  

Vámos Ferenc kifejti: „A magyarul gondolkozás szempontjából nagyon 

kedvezőtlen körülmények között érte mai építészetünket az új építészet gondolkozása, 

 

188 Lechner Jenő: Modern és nemzeti építőművészet = A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 
1908, (26. évf.) 16. sz., 165-170. 
189 A zsidókérdés Magyarországon – a Huszadik Század körkérdése. = A Huszadik Század Könyvtára. Bp., 
A Társadalomtudományi Társaság kiadása, 1917 
190 Déry Attila: Az azonosulás kérdései a magyar építészetben.  
http://szte.org.hu/upload/nemzeti_epiteszet.pdf (utolsó letöltés: 2016.07.13.) 
191 Bódy Gábor – Preisich Gábor: Építők = Filmvilág, 1986, (28. évf.) 7. sz., 58–61. 

http://szte.org.hu/upload/nemzeti_epiteszet.pdf
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éspedig azért, mert 1. mai építészetünk nem éli a magyar építészet 1914 előtti igazi életét, 

2. mai építészetünk gondolkozása egyoldalúan konzervatív, 3. az öregek 

konzervativizmusa ráragadt a fiatalokra, 4. nincs építészeti kultúránk. […] A magyar 

építészet válságának […] egyik indítóokához tartozik […] fiatal építészeink kényszerű 

félreállása. […] csaknem egységesen behódolt a hivatalos szépségideálnak: a 

klasszicizmusnak […] hallani sem akarván a magyar formanyelvről.”192 Írásának végén 

megkülönbözteti a hazai kultúra két csoportját: az egyik a városi lakossághoz tartozik, a 

másik a népi, turáni-eurázsiai kultúra, amely a parasztság sajátja. „A magyar építészetnek 

nem lehet más célja, mint a magyar kultúrának. Nemzetiségünknek a művészet eszközeivel 

való kifejezése: ez a cél, és minden egyéb csak eszköz. A magyar lelkiségnek ösztönös 

vágya így találkozik és egyesül az európai kultúra ázsiaiságot szomjazó vágyával.”193  

Bierbauer Virgil álláspontjában hangsúlyozza, hogy „magyar magyart alkothat, 

akkor is, ha Lechner Ödön formavilágától, – melyet Vámos Ferenc oly magyaros nyelvi 

bájjal lechner-ödöni formanyelvnek nevez – függetlenül keresi a magyart.”194 

1935-ben megalakul a Magyar Mérnök és Építész Egylet kötelékében a Magyar 

Ház Barátai társaság,195 amelynek tagjai Padányi Gulyás Jenő, Tóth Kálmán, Antal 

Dezső, Nászay Miklós, Miskolczy László, Brestyánszky Tibor, Lehoczky György, 

később csatlakozott Kiss Tibor, Tóth János és Rácz György. Rácz Ligeti Pállal is tervezett 

közös épületet, és korábban a CIRPAC tevékeny tagja volt. 

Walter Gropius, a Bauhaus első igazgatójának 1934-es magyarországi látogatása 

felkavarta az amúgy is vitákkal tarkított hazai építészeti közéletet, ahol már a politikai 

nézetkülönbségek is láthatóvá váltak. De annak ellenére, hogy Gropius a modernizmust 

propagálta, a CIRPAC a CIAM-Ost budapesti regionális konferenciáján a falu építési 

problémáira hívta fel a figyelmet.196 Mezei Ottó így emlékezik vissza Ligeti Pálnak az 

eseményen betöltött szerepére: „1934. február 5-én Gropius Budapesten a Magyar 

 

192 Vámos Ferenc: A magyar formanyelv építészetünkben. = Baranyai Katalin: Írások: Baranyai Katalin 
tanulmánya és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból. = Országépítő, 2009, (20. évf.) 
3. sz. melléklet, 15–17. 
http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/2009-3/2009-3m.pdf 
(utolsó letöltés: 2016.07.12.) 
193 Vámos Ferenc: A magyar formanyelv építészetünkben = MMÉEK 1929, (8. évf.) 9-10. sz., 53–63. 
Előadásként elhangzott 1929. január 28-án a Mű- és középítési szakosztály együttes ülésén. 
194 Bierbauer Virgil: Válasz Vámos Ferenc „A magyar formanyelv építészetünkben” című cikkére = 
MMÉEK 1929, (63. évf.) 11–12. sz. 76. 
195 Kotsis Iván: A magyar falu hangulatába beillő épületek (Tanítványainak a terveiből) = Építészet, 1942, 
(2. évf.) 1. sz., 19–24. 
196 Molnár Farkas: A magyar föld problémái a modern építészek párizsi kongresszusán = Tér és Forma, 
1937, (10. évf.) 7. sz., 206. 

http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/2009-3/2009-3m.pdf


 72 

Mérnök- és Építészegylet székházában tartja meg előadását Az új építés mérlege címmel. 

Nem kétséges, hogy az új építés gondolatának reprezentáns képviselője miért éppen 

Magyarországra jött, ahol a mozgalom kezdett gyökeret ereszteni, valamint az sem, hogy 

a látogatás megszervezését és lebonyolítását miért éppen Molnár Farkas, az új építés 

legtevékenyebb hazai képviselője végezte.”197 

Molnár Farkas a Nyugatban az új építészet védelmére kel a népies stílust 

képviselőkkel szemben. „A régibe oltott álmodernség számtalan hasonló példáját látjuk 

nálunk is az utóbbi évek építkezéseiben. Házakat, amelyek csak külsőségekben újak, 

beosztásuk, berendezésük régi. Amelyeknél az új praktikussági, szerkezeti és 

gazdaságossági elvek csak csökevényekben érvényesülnek, de a külső megjelenés 

attribútumai, a lapostető, a simaság, a vízszintes tagozás a legrikítóbb eszközökkel, 

színekkel és párkányokkal van kihangsúlyozva. Nagy a gyanúm, hogy ezeknek a divatos 

modernisztikus házaknak az építészei büszkélkednének azzal a tudattal, hogy ők nem 

Gropius és Le Corbusier követői, hanem az új magyar stílus megteremtői. 

Megnyugtathatjuk őket, ilyesmi van bőségben külföldön is. A nívótlanság éppúgy 

nemzetközi, mint a nívó. Mi ezekből a tanulság a laikus számára? Ne ítélje bolsevistáknak 

azokat, akik tiszta humanitásból és igazi szaktudásból szociális jellegű új építkezéseket 

akarnak minden ember számára, osztálykülönbség nélkül. És ne tartsa nemzetietlennek 

azt az építészetet, amely általános kívánalmaknak eleget téve, nemzetközi színvonalat 

jelent.”198 

Ligeti Pál és Forbát Alfréd a Tér és forma hasábjain publikálja A magyar csoport 

egyhangúlag elfogadott határozati javaslata a modern építészek párisi kongresszusán 

(1937. június) a falusi építés kérdéséhez című írását, amely a leghívebben közvetíti 

álláspontjukat a népi építészetről. „Míg az a törekvés, mely a lakást közszolgálatként 

óhajtja felfogni, a városi építkezés terén bizonyára még nagyon hosszú ideig nem lesz 

megvalósítható, és míg itt a városban más olyan metódusok lesznek célravezetők, melyek 

végeredményben a magánkezdeményezést veszik alapul, addig a falusi ház az, ahol a 

magánkezdeményezéstől nem sokat lehet várni, mert a parasztház valószínűleg sohasem 

lesz rentábilis üzlet. – Éppen azért az államra, vagy a nagy nyilvános szervezetekre 

háramlik a korszerű parasztházak építésének feladata és egy olyan iniciatívának 

megragadása, amelyet a falusi ember önmagától nem ragadna meg. Amellett ezek a falusi 

 

197 Mezei Ottó: Gropius 1934-es budapesti látogatása és levelezése Molnár Farkassal. = Ars Hungarica III., 
1975, (3. évf.) 1–2. sz., 133–144. 134. 
198 Molnár Farkas: Fogalomzavar az építészet és politika körül. = Nyugat, 1934, (26. évf.) 20. sz., 380–383. 
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házak olcsók lehetnének, mert nagy tömegben készülhetnének. Standardizálni, igen nagy 

sorozatokban előállítani lehetne azokat, minthogy nagyon homogén, nagyon egyszerű és 

igen nagy kiterjedésű igények kielégítését szolgálják. És minthogy a magasabb igényű 

lakás kiindulópontja lehet az egész életszint emelkedésének, az állam számára még »á 

fond perdu« beruházás is kilátásos lenne, mert széles tömegek civilizációjának, 

életszintjének emelkedése új jövedelemforrásokat nyitna meg az állam számára adó stb. 

formájában. Sőt indokoltnak látszanék az is, ha az állam az ipartól igényelné, hogy ilyen 

jellegű szállításokat igen alacsony áron, esetleg az önköltségi áron alul is teljesítsen. 

Belső dömping volna az ilyesmi, amely, mint minden dömping, a piac kitágításában és a 

termelésnek ezáltal elérhető racionalizálásában találná meg ellenértékét. 

Így tehát a szociális érdeken felül nagyszabású nemzetgazdasági érdek az is, 

amely ennek a kérdésnek fent jelzett megoldását kívánja. Az építőipar egész új fogyasztási 

és termelési területeiről van szó. Sőt még az a lehetőség is fennáll, hogy az egész építőipar 

standardizációja, tehát nemcsak a falusi építésé, hanem a városié is erről az oldalról 

kaphatná meg a kezdeményező lökést.”199 

 

Ligeti építészetelméleti koncepcióját elemezve dolgozatomban ismertetem az 

általam deduktív modellnek nevezett építési módszert. A modern építészet mind hazai, 

mind nemzetközi képviselőihez Ligeti elgondolása hasonlít abban, hogy a lakás 

megújítását tűzi ki célul (ezt nevezem induktív modellnek), ám Le Corbusier-től eltérően 

a kérdéshez mégsem a lakás, hanem a városszövet megreformálása felől közelít. A 

városszövet felől vizsgálva a lakáskérdést már nem utópisztikus, hanem a probléma reális 

magvát megmutató építészetelméletként olvassuk Ligetit. 

A deduktív modell értelmében rekonstruálható, hogyan keres Ligeti a 

főváros városépítészeti problémáira valós megoldást. A Tabán és Belső-

Erzsébetváros újragondolására számos modernista építész tesz javaslatot, azonban 

Ligeti jelentőségét mutatja, hogy 1937-ben publikált terve alapján történt a Belváros 

új főutcájának kialakítása 2010-ben. (A két terület rendezése teljességgel 

napjainkban sem valósult meg.) 

A strukturálás és rendteremtés igénye ugyanúgy, ahogy Le Corbusier-t, Ligeti 

Pált is áthatja. Ligeti művészetfilozófiájában tanulmányozza az antikvitást, ahol a 

 

199 Forbát Alfréd – Ligeti Pál: A magyar csoport egyhangúlag elfogadott határozati javaslata a modern 
építészek párisi kongresszusán (1937. június) a falusi építés kérdéséhez. = Tér és Forma, 1937, (10. évf.) 
12. sz., 364–366. 
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kozmosz és a rend meghatározó komponense a világnak.  A káosz eloszlatása, a rendszer 

kialakítása jellemzi Ligeti művészetfilozófiáját is, amiről főművének német nyelvű címe 

is tanúskodik: Kiút a káoszból (Der Weg aus dem Chaos). 

7. Ligeti Pál művészetfilozófiája 
 

Oswald Spengler monumentális műve, A Nyugat alkonya – A világtörténelem 

morfológiájának körvonalai az európai kultúra leírását és mozgatóerőinek számbavételét 

tűzi ki céljául. Az 1918-ban megjelent első kötet, az Alak és valóság a kultúra fogalmát 

és formanyelvét vizsgálja, a négy évvel későbbi második, a Világtörténeti perspektívák a 

jelen tényeiből kiindulva a jövőt kutatja. A szerző szerint a világtörténelem során nyolc 

magaskultúra létezett, és ezek története jól elkülöníthető szakaszokra osztható: 

kialakulás, fejlődés, tetőpont, hanyatlás. A kimerülés, a vég minden kultúrkört – így a 

nyugatit is – elkerülhetetlenül utoléri, és a hanyatlása egyik fő tünete a metropoliszok, a 

világvárosok kialakulása.200 

Spengler rendkívüli hatást gyakorolt a háború utáni Európa szellemi életére, így 

a modernista tervezők, építészek gondolkodására is. Ligeti Pál mellett Johannes Itten, a 

Bauhaus előkészítő kurzusának (Vorkurs) és műhelyének vezetője is rokonszenvezett a 

német filozófus elméletével. Itten így ír: „Az első világháború szörnyű eseményei, 

valamint Spengler A Nyugat alkonya című munkájának alapos tanulmányozása során 

megértettem, hogy tudományos-technikai civilizációnk fordulópontra érkezett. Engem 

nem elégítettek ki a vissza a képzőművességhez és a művészet és technika új egysége felé 

szólamok. Behatóan tanulmányoztam bölcseletet és életgyakorlatot, összehasonlítottam a 

perzsa mazdaizmust a buddhista jógatanításokkal, valamint ezeket a korai 

kereszténységgel. Arra a belátásra jutottam, hogy kifelé orientált tudományos 

kutatásunkat, gondolkodásmódunkat és technikánkat egy befelé irányuló gondolkodással 

és gyakorlattal kell ellensúlyozni. […] Magam és munkám számára olyan új alapokat 

kerestem, amelyekre egy valódi és emberhez méltó életforma építhető.”201 

Spengler jelentékeny mértékben hatott Ligeti művészetfilozófiájára is: az Új 

Pantheon felé című művének célja hasonló, mint a Bauhausban Johannes Ittené – egy új 

életforma megteremtése. 

 

200 Spengler, Oswald: A Nyugat alkonya I-II. Bp., Noran Libro, 2011, I., 50., 85. 
201 Frampton: i. m. (2002), 166. 
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Disszertációm ezen szakaszában cáfolom, hogy Ligeti építészetelmélete és 

művészetfilozófiája korában nem jelentős és aktuális. Ezt az alábbiakra alapozom. 
[1] Elméleti munkásságát számos folyóiratcikkben és előadásban népszerűsítette. [2] 

A művészetfilozófiai aspektussal meta-szintre emeli kora művészetének és 
építészetének vizsgálatát. [3] Az építészre nem pusztán mérnökként, hanem a 

társadalmi és művészeti hatásokra érzékenyen reagáló építő és író szakemberként 
tekint. Ezt támasztja alá a Rajesh Heynicxs-szel (KU Leuven) folytatott levelezésem 

is. 
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7.1. Új Pantheon felé (1926) 
 

A kötet a festészet és az építészet egymáshoz való viszonyát vizsgálja, ahogy azt 

a szerző a Szinyei Társaság londoni kiállításáról szóló cikkében is tette. Az előszóban 

építésznek aposztrofálja magát, úgy tűnik tehát, az eddigi vívódás az építészet és a 

festészet között eldőlt. 

„Ezt a könyvet építész írta. Olyan ember, kinek az írás nem mestersége, és aki 

tudja, hogy ez könyvén meg is látszik. 

Mentségéül ezeket hozza fel: 

Az építészet történetében vannak korok, melyek a formai tökéletességet szeretik 

mindenekfölött. Ilyen például: a görög korszak. Ha a dór, a ión [sic!] oszlop nem készült 

minden részletének hajszálfinom átérzésével: kontármunka. Szinte mondhatnók: ebben a 

művészetben a forma a lényeg. 

De vannak más építési korszakok is. Kínnal teli, vajúdó idők, amikor gyökeresen 

új problémák kerülnek felszínre, és ezek megoldásáért folyik a küzdelem. Ilyenkor kisebb 

baj, ha a részletforma darabos és faragatlan. Csak az alaprajz, a konstrukció hozzon új 

megoldást, csak a tömegek ritmusa legyen jó, csak a körvonal legyen beszédes. 

A mi időnk is kínnal teli, nagy problémákkal vajúdó. 

Ez a könyv is azt a célt tűzte maga elé: alaprajza, konstrukciója hozzon újat, és 

vigye előbbre egy lépéssel a kor problémáinak megoldását. 

Hogy elérte-e nagy célját: más kérdés. 

De a kőfaragási hiányokért elnézést mer kérni 

a szerző.”202 

Az Új Pantheon alcíme – A kultúrák élete a művészet tükrében – előrevetíti a 

kötet tárgyát: a szerző korának építészetét elemzi a művészet- és a kultúratörténet átfogó 

vizsgálatával. A könyv hat fő részre tagolódik, és keretes szerkezetű: a bevezetés és a 

befejezés a tudományos gondolkodás fontosságát hangsúlyozza. A kor igényli az 

összefoglaló elméleteket: keresi a történelem értelmét, másrészt azt is szeretné látni, 

merre halad az emberiség. A cél mintha Marxot idézné: „… minden embernek jólétet 

biztosítani, minden embernek lehetőleg egyenlő mértékben részt juttatni a kultúra és a 

civilizáció vívmányaiból. A hajtóerő: az arra való törekvés, hogy nagy tömegek primer 

létszükségletei lehetőleg gazdaságos eszközökkel elégíttessenek ki.”203 De Ligeti elutasítja 

 

202 Ligeti Pál: Új Pantheon felé. A kultúrák élete a művészet tükrében. Bp. Athenaeum, 1926, 5. 
203 Uo., 9. 
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a marxizmus vádját, miszerint minden idealizmus önző célok leplezésére szolgált volna, 

ugyanis a történelmi tények nem ezt bizonyítják. Végül arra a következtetésre jut, hogy 

az anyagi jólét, a megélhetés biztosítása önmagában nem elegendő az emberi élet teljessé 

tételéhez. Ligeti átvesz gondolatokat Marxtól, de a marxizmust nem tartja 

követendőnek.204 

A kötet bevezetője Spengler tézisére épül: nem osztályviszonyaival, hanem 

művészetével jellemezhető egy kultúra, tehát a művészet megismerése egy kultúrkör 

megismerésének az előfeltétele.205 A művészettörténetben a festészet, a szobrászat és az 

építészet párhuzamos kulturális jelenségeknek tűnnek, de A művészettörténet tanulságai 

című rész amellett érvel, hogy a három képzőművészeti ág nem párhuzamosan jelenik 

meg: amikor az egyik képzőművészeti ág virágzásnak indul, a másik kettő hanyatlik. A 

művészettörténet hullámzását látva Ligeti a Római Birodalom bukásától a két 

világháború közötti időszakig három korszak különböztet meg. A középkorban az 

építészet a kiemelkedő művészeti ág, a reneszánszban a szobrászat, az újkorban pedig a 

festészet.206 Egyazon korszakon belül is hasonló váltakozás figyelhető meg: „… az egyes 

kultúrák útja, az egyes kultúrák íve kisebb útrészletekre, kisebb ívekre oszlik, melyeknek 

mindegyike építészi jellegű áramlattal kezdődik, festői jellegűvel végződik, s közben a 

szobrászi jellemvonásokat mutatja fel.”207 Mindezt egy hasonlattal érzékelteti. A barokk 

és empire épületek három fő részre tagolódnak: alakzati, középső és koronázó rész. A 

középső részben az antik művészet mintájára készült oszlopok állnak. Ezek az oszlopok 

szintén három részből állnak: lábazat, törzs és oszlopfejezet – és ez a felosztás a legapróbb 

részletekig folytatható.208 A kultúra is hasonlóan felosztható a három képzőművészeti ág 

valamelyikének dominálásán belül további hármas egységre. „A műtörténelem tanulsága 

alapján tehát úgy látszik, mintha e három kultúra összefüggne egymással, mintha 

folytatná egymást, mintha a primitivitás, melyből mindegyik kiemelkedik, az említett 

látszólagos visszaesés volna csupán, mintha e három kultúra része volna csak egy nagy, 

ősidőktől napjainkig tartó fejlődésmenetnek.”209 Ligeti végül szembekerül Spengler egyik 

alaptézisével: a kultúrák nem függetlenek egymástól, hanem követik egymást.210 

 

204 Uo., 7–10. 
205 Uo., 18–19. 
206 Uo., 20–45. 
207 Uo., 256. 
208 Uo., 71–72. 
209 Uo., 256. 
210 Uo., 100. 
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A könyv harmadik része, A kultúrák élete a művészettörténet filozófiai 

megalapozásának szükségességét hangsúlyozza. Az 1920-as évek Európájában a 

tudományosságra való törekvés meghatározza a művészeti és az építészeti értelmezések 

szóhasználatát és érvelését. Ligeti maga is utal a Bécsi kör és Rudolf Carnap filozófiájára. 

A fejezetben gyakori kifejezés az ellenőrzés, igazolás, tudományosság, induktív és 

deduktív következtetés, egzakt bizonyítás, mert a gondolatmenet célja az, hogy bemutassa 

a művészettörténet törvényszerűségeit, azok tényszerű kezelését és érthetővé tételét.  

A társadalmi élet egyik embertípusa a közösségi lény, aki tárgyilagos szemléletű, 

és fontos számára a társadalmi rend. A másik az individualista és szubjektív, akinek a 

szabadság a legfőbb érték. Egy kultúrtörténeti korszakot és társadalmát mindig az egyik 

típus dominanciája jellemzi, és ez határozza meg azt az általános tendenciát, amelyet 

korszellemnek (Zeitgeist) neveznek. „A művészettörténelem alkalmas eszköz ennek 

felismerésére, mert a kor művészeti szándékában (Kunstwollen) tükröződik legtisztábban 

ez az általános tendencia. A két emberfajtából ugyanis az egyik, az objektív: az építészet 

felé vonzódik – a másik, a szubjektív: a festészet felé. S minthogy az objektív, 

közösségszerető emberekből álló társadalom erős, fejlődőképes: természetes immár, hogy 

építészeti idők állnak a fejlődések elején. S minthogy a szubjektív, individualista, festői 

emberek egyedeire feszítik szét a társadalmat: világos, hogy a festőiség végső 

kifejlődésével véget is ér egy-egy kultúra útja.”211 

Ligeti itt is egy hasonlattal szemlélteti hullámelméletét. Egy embercsoport 

célratörését három fázisra osztja: feltörekvés, célba érés és az elért dolog élvezete. 

Ugyanez a hármasság fedezhető fel az építészet, a szobrászat és a festészet korszakainak 

váltakozásában is: az építészet aktív, a szobrászatból elvész az akaraterő, míg a festészet 

passzív. A kultúrát vezető embereket és törekvéseiket a közös világnézet kapcsolja össze, 

csoportjukat az idealisták vezetik.212 „S a közös törekvés célja: az ideális társadalom, 

melynek vágyott, érzett képét, etikai alapjait ugyancsak a vallás adta meg. Ez az ideális 

társadalom mindig az emberi közösségnek, objektivitásnak s az individuumnak, a 

szubjektivitásnak szintézise. A rendnek és a szabadságnak szintézise. Az út ehhez a 

szintézishez csak a rend társadalmán, az építészi korszakokon keresztül vezet. Mert a rend 

az, ami után a káoszban sínylődő emberiség elsősorban vágyik. Ha a rend kiépült, 

megszokottá lett, jön el ideje annak, hogy szabadság is adassék.”213 

 

211 Uo., 257. 
212 Uo., 114–118. 
213 Uo., 257. 
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Ligeti szerint a kultúra hullámzása hasonlatos az élet változásához: 

kibontakozás, virágzás, széthullás, és ez a fejlődési ív a kultúra olyan területeire is 

érvényes, mint az irodalom, a tudomány, a filozófia, a gazdaságtan és a politika. A kultúra 

fejlődésének kisebb íveit a szellemi vezetők célkitűzései jelölik ki, a nagy ívek ezekből 

állnak össze új minőséggé. A kis és a nagy ívek életét is a keletkezés, a tetőpont és a 

pusztulás egymásutánja határozza meg. Hol tart a jelen kultúrája ebben a fejlődési 

modellben? „Kultúránk megérett, végpontnál áll. Mi következik? És mit tegyünk mi, akik 

a halódó kultúrában élni akarunk?”214 

Az Új Pantheon címadó fejezete a XIX. század végi és a XX. század eleji 

művészettel foglalkozik. Ligeti saját korát Augustuséhoz hasonlítja, amikor a Pantheon 

megépül, megvalósul a Pax Romana, és ezzel az építészet vezető művészeti ággá vált. A 

XX. századi építészeti formavilág először az absztrakt festészet, a kubizmus vásznán 

jelenik meg. Ezt a sort folytatja a képarchitektúra mozgalom215, és így jön létre a 

konstruktivizmus, amely még a célok meghatározása nélkül, de már az új formanyelvvel 

alkot, és átmenetet teremt a festészet és az építészet között.216 A Pantheon-korszakban 

fontos a vallás szerepe: a görög–római kultúra hanyatlásakor jelenik meg a kereszténység, 

amely az antik és a középkori kultúra folyamatosságát biztosítja. A mai Pantheon-korszak 

kapcsán Ligeti elhatárolódik Spengler tudományos-technológiai és közgazdasági 

fejlődést szorgalmazó javaslatától és vallástalanságától is. Mint írja, korának 

impresszionizmusát szükségképpen a modern építészetnek kell követni, amelynek 

alapelveit a festészet és a szobrászat már elsajátította.217 

Ligeti zárszóként így összegzi könyvét: „Sikerült talán bebizonyítanunk, hogy a 

kultúrák nem függetlenek egymástól, hogy az eddigiek egymásra épülnek fel, hogy 

folytatták egymást. Ezzel elérkezettnek látjuk az időt, hogy a mondottak alapján, 

összefoglalva, feleletet adjunk a legaktuálisabb, legégetőbb kérdésre: hol tartunk? A 

felelet nem egyszerű. Illetőleg: nem egy felelet jár ki ennek a kérdésnek. Mert a sok, 

törvényszerűen ismétlődő fejlődésmenet, mellyel találkoztunk, nem egynemű, nem 

egyméretű. Találtunk kisebbeket, száz-százötven évet felölelőket. Ezeket a kultúrélet 

kisíveinek, lüktetéseinek neveztük. Találtunk nagyobbakat, melyeknek amazok, a 

lüktetések, részei csupán, melyek 1300–1800 év alatt zajlanak le, melyeket rendszerint 

 

214 Uo., 177. 
215 A síkkonstruktivista képek és grafikák elnevezése. A mozgalom jeles hazai képviselője Kassák Lajos és 
Bortnyik Sándor. 
216 Ligeti: i. m. (1926), 196. 
217 Uo., 197. 
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egy közös vallás fűz egységbe, s melyeket – Spenglerrel egyetértően – kultúráknak 

neveztünk. 

De találtunk még ezeknél is nagyobb fejlődési egységet. Olyat, melynek útja 

hasonló ugyan a kultúrákéhoz, de melynek az egyes kultúrák – részei csupán. Ez a nagy 

fejlődési egység, melynek építészi ága: Egyiptom, szobrászi folytatása: Görögország, 

festői, utolsó fázisa: a keresztény kultúra – ez a nagy ív, ez a több kultúrából összetett 

fejlődés: új történelmi fogalom, melynek még neve nincsen. Nevezzük el: kultúrák nagy 

ívének. Láttunk tehát: kultúrlüktetést, kultúrát, kultúrák nagy ívét. S arra a kérdésre: hol 

tartunk – nem egy, hanem három felelet szükséges, aszerint, hogy melyik méretű 

fejlődésben óhajtjuk helyünket meghatározni.”218 

Ligeti hullámelmélete – a művészettörténet megértése érdekében – kis, közepes 

és nagy hullámokat különböztet meg, amelyeket a művészeti ágak szerint további 

részekre oszt. A felívelő szakasz művészetét az építészet határozza meg, a középső, 

harmonikus szakasz a szobrászaté, a hanyatlás az individualista festészeté. Ligeti elméleti 

alapon közelít az eljövendő megújuláshoz: a modern építészettel a háború után 

mindhárom, még mozgásban levő hullám a végpontjához érkezik, és az új Pantheon 

korszakában az építészet lesz a kezdőpontja egy új művelődéstörténeti hullámnak. 

A két világháború közötti időszak – Ligeti Pál szerint – szintén két korszak 

közötti váltás. A kubista és a konstruktivista stílus a festészet hanyatlását és egy építészeti 

hullám eljövetelét vetíti előre. Az új építési mód még csak kialakulóban van, de 

Hollandiában már a modern építészet vívmányait választották a tervezők. A Pantheon 

százada a keresztény etika alapjain áll, Ligeti korában kezdődik el, és véget vet a jelen 

zűrzavarának. Az új kor a képzőművészeti ágakon túl az irodalomban, a zenében, a 

tudományban és filozófiában is megmutatkozik. Ligeti az első világháborúra is utal, de 

nem tekinti fordulópontnak, mert a művészeti – a hullám-hasonlattal leírt – fejlődés a 

háború nélkül is végbement volna.219 

 

7.2. Der Weg aus dem Chaos220 (1931) 
 

A Pantheon német nyelvű, átdolgozott és kiegészített változatát a müncheni 

Callwey adta ki. Ligeti a kötetet a hullámelméletet szemléltető ábrákkal és a modern 

 

218 Uo., 228–229. 
219 Uo., 242. 
220 Kiút a káoszból; korabeli fordítása: Út az útvesztőből 
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építészet leírásával egészítette ki. Willem Marinus Dudok, Jacobus Johannes Pieter Oud, 

Walter Gropius, Le Corbusier, Moholy-Nagy László és Ernst May tevékenységét említi 

meg a frankfurti építkezések kapcsán.221 Az egyik elemzett épület Le Corbusier háza a 

stuttgarti Weissenhofsiedlungon, amelyet a francia építész által képviselt irányzat jó 

példájának nevez. Az épület előnyeként említi a fedett teraszt, amely felett tetőterasz, 

tetőkert található, és a könnyedséget, légiességet.222 A XX. század másik nagy 

egyéniségéről, Hannes Meyerről is ír az építészettel szemben támasztott új szempontok, 

a versenyképesség és a Lebensmaximum – az élet teljessé tétele – kapcsán.223 Ligetinél a 

Bauhaus dessaui épülete a téglatestek organikus csoportosításának igényes példája, amely 

minden dekorációtól mentes, csak a célszerűséget szolgálja. A kötet fontos esztétikai 

tétele, hogy a szépség és a praktikum elválaszthatatlan: akkor szép valami, ha 

funkcionális.224 

Bierbauer Virgil a Pantheonról és a Der Weg aus dem Chaosról is recenziót 

közöl a Tér és Formában. A kritikák méltatják Ligeti elméletét, amely igazolja a folyóirat 

célkitűzését: az új építészet eljövetele történelmi szükségszerűség, és ez az új kultúrkor 

előfutára.225 A Ligeti-mű német kiadásának ábrái a hullámelméletet illusztrálják a magyar 

és a külföldi művészetre,226 stílusra227 és kultúrára228 vonatkozóan, valamint külön 

tárgyalja Görögország229 és Németország történeti és művészeti fejlődését.230 A filozófiai 

elméletekben is felfedezi a dialektikus mozgást, megemlíti a skolasztika unverzália-

vitáját és a görög bölcseletet.231 Művének egyik legizgalmasabb pontja a művészetek 

sémájának kirajzolása: az objektivitás és a szubjektivitás szerint csoportosítja a konkrét 

és absztrakt művészeti ágakat.232 Saját területét, az építészetet művészetnek, nem pedig 

mérnöktudománynak tekinti, és objektív jellegét is hangsúlyozza. Az alábbi ábrában 

összegzem Ligeti művészetekre vonatkozó klasszifikációját. 

  

 

221 Ligeti Pál: Der Weg aus dem Chaos. München, Callwey, 1931, 124. 
222 Uo., 126. 
223 Uo., 131. 
224 Uo., 125. 
225 Bierbauer Virgil: Ligeti Pál könyve = Tér és Forma, 1942, (4. évf.) 9. sz., 299. 
226 Ligeti: i. m. (1931), 55. 
227 Uo., 57. 
228 Uo., 33. 
229 Uo., 58., 66. 
230 Uo., 63., 65. 
231 Uo., 71. 
232 Uo., 77. 
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 Objektív Szubjektív 

Konkrét Szobrászat Festészet 

Absztrakt Építészet Zene 

 

A kultúrák dialektikus kapcsolatát a vadászkultúrák, a paraszti kultúrák és a gépi 

kultúrák hullámzásával szemlélteti.233 A kor politikai-társadalmi hullámzásának 

felrajzolása során a marxizmus, a kései kapitalizmus és a fasizmus megjelenését követi.234 

Ligeti a magyar és a német változatban is olyan idealisztikus rendszert épít fel, amely a 

Hegel-féle dialektikus mozgást és Spengler determinisztikus kultúraelméletét 

összekapcsolja Bodnár Zsigmond 

hullámelméletével. (Bodnár 

Zsigmond filozófus, 

irodalomtörténész a magyar 

irodalom történetében figyelte 

meg a realizmus és az idealizmus 

szabályszerű váltakozását.235 

Ennek ellenére az irodalom csak 

érintőlegesen szerepel a 

Pantheon magyar és német 

kiadásban, mert Ligeti szerint az 

új irodalom jelszava az 

aktivizmus, és a lényege a minél 

egyszerűbb kifejezés, ezért nem 

sorolja be a művészetek 

klasszifikációjába.236 

 

Bierbauer Virgil a Tér és Forma főszerkesztőjeként még azt emeli ki a magyarul 

megjelent műről: „A stílusokat, vagy azok valamely korszakát néhány szóval kitűnően 

jellemzi és értelmezi. Különösen azt emelhetjük ki könyvében, hogy a három 

 

233 Uo., 103. 
234 Uo., 128. 
235 Bodnár Zsigmond: Az erkölcsi világ. Bp., Singer és Wolfner Könyvkereskedése, 1896; Vö.: Fábián 
István: Az irodalomtörténetírás módszereiről = Irodalomtörténet, 1941, (30. évf.) 2. sz., 52. 
236 Ligeti: i. m. (1926), 237. 

21. kép: Hullámelmélet (Der Weg aus dem Chaos. 185. ábra) 
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testvérművészet összefüggését és rokonságát miképpen jellemzi, s miáltal teszi azokat 

testvérekké, ami felfogásának egyik alapgondolata. Könyvének beállításában a 

művészettörténet minden nagy korszakának van egy építészeti alapirányzatú, 

architektonikus jellegű első fejezete, melyet egy szobrászi alaphangulatú követ, s a festői 

irányú zár le. (A keresztény művészetben a középkor elsősorban építészi, a renaissance 

szobrászi, a barokk pedig festői – s ez az egymásután a többi korszakokban is könnyen 

meglátható.) Az építészeti periódusban a szobrászat és a piktúra is architektonikus, a 

szobrásziban az építészet és a festészet is szobrászi s. í. t. Ezzel a felfogással sikerült a 

művészetek rokonságát s közös forrásból fakadtságukat kitűnően jellemezni, megéreztetni 

azt, hogy e három művészet végső értelemben ugyanazokat a formai tartalmakat variálja. 

Persze van ebben a fogalmazásban sok olyan, ami a beavatottnak nem új; így a német 

műtörténelem nagy mesterei már mintegy harmincöt éve vitatják a »zeichnerisch« 

[rajzos] és »malerisch« [festői] fogalompár határvonalait. De az egész vitának feloldása 

és különösen az építészetnek mint harmadiknak bekapcsolása teljesen újszerű és 

szerencsésnek bizonyuló gondolat, mely minket, építészeket egészen közelről érint. Ligeti 

Pál könyve mindenesetre szép terméke a ma még fiatal magyar művészettörténet-írásnak, 

és reméljük, hogy rövidesen más írásokkal is meglep bennünket.”237 

Magáról a hullámelméletről Bierbauer így vélekedik: „Ligeti Pál az emberi 

kultúra életének egyik alaptörvényét véli megállapítani hullámelméletében. A művészetek 

történetéből kiindulva építészi, szobrászi és festői korok egymásutánját különbözteti meg. 

A három típusú [festői, szobrászi, építészeti] korszakok mindegyikében az azt jellemző 

művészet viszi a vezető szólamot, s a másik kettő ahhoz simul. Vizsgálódásai során ahhoz 

a megállapításhoz jutott, hogy ez a hármas tagozódás nemcsak a képzőművészetekre 

vonatkozik, hanem az emberi kultúra minden megnyilatkozására, irodalomra és zenére 

éppúgy, mint a filozófiára és a tudományokra egyaránt, sőt vonatkozik az emberi élet 

minden vonatkozására, az egyén életére, a gazdaságra és politikára is, csak e jelzőket 

kell megfelelően módosítani, bár azokat szimbolikusan mindig alkalmazhatni. A 

továbbiakban konstatálja Ligeti, hogy ez a hármas periódus az egész emberi kultúrára 

általában vonatkozik. E felfogását megdöbbentő terjedelmű történelmi tanulmányokból 

meríti, s azokkal alapozza meg.”238 

 

237 Bierbauer Virgil: Új Pantheon felé. A kultúrák élete a művészet tükrében. Írta: Ligeti Pál. Budapest, év 
nélkül (1926). Nagy 8°, 260 1. Athenaeum kiadása és nyomása. = MMÉEK, 1927, (61. évf.) 11–12. sz., 72. 
238 Bierbauer Virgil: Ligeti Pál könyve. = Tér és Forma, 1931, (4. évf.) 9. sz., 299. 
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Bierbauer főképp azért találja megnyerőnek Ligeti elméletét, mert az új 

világkorszakban a modern építészeti iskoláknak meghatározó társadalmi feladatot jósol, 

és ez összecseng a Tér és Forma által képviselt céllal: a modern építészet elméleti 

megalapozásával és népszerűsítésével. Ennek a közös mondanivalónak egyik része a 

hullámelmélet.239 

 

Lehel Ferenc Haladó művészet című kötetének függeléke a hullámelmélet 

elemzésével és az egyetemes fejlődés kérdésével foglalkozik.240 Bierbauer szerint Lehel 

arra vállalkozott, hogy a XX. század művészettudományának értelmezését új alapokra 

helyezze. „A tabula rasára hatalmas logikával építi fel a szerző az új rendszer vázlatát. 

Az alapgondolata az, hogy a művészetet mint tiszta formaművészetet, formaalakító 

művészetet akarja látni, minden egyébtől elkülöníti, s innen szemlélve keresi a különböző 

művészeti korszakok alapvető sajátságait. Hat nézetben hasonlítja össze a művészeti 

stílusok alaptendenciáit; hat nagy alapfogalmat vet fel: struktúra, vonalvezetés, színezés, 

csoportosítás, ritmus és kiterjedés. Ezek mindegyikét vizsgálat alá veti a művészet 

fejlődésének primitív, klasszikus és barokk korszakában. A primitív korszak ornamentális 

jellemzője az össze nem rakott, egyszerű, kétdimenziósan halmozott. A klasszikus stílus 

viszont háromdimenziósan szerkesztett, tagokból összeépített, a barokknál a tagoknak 

egymásba építése továbbfejlődik, azok egyidejűleg szimultán szemlélhetéséig. Itt 

konstatálja egy negyedik dimenzió jelenlétét.” De Bierbauer hiányolja Bodnár Zsigmond 

és Ligeti Pál megemlítését: „Fejtegetésének ezen részei napjaink történelemfilozófiájának 

hasonló gondolatmeneteit juttatják eszünkbe, nevezetesen a szinte teljesen elfelejtett 

Bodnár Zsigmondot vagy közelebb Ligeti Pált, aki néhány évvel ezelőtt az Új 

Pantheonban így építette fel a maga művészethistóriai elméletét […] S az a 

művészettudomány, amelynek lerombolására Lehel Ferenc vállalkozott, épp ennek 

megérzésében a metafizikai, a kulturális tényekkel hozta összefüggésbe a művészet 

megnyilatkozásait. Meglehet, hogy ilyes próbálkozásai csak kísérletek és tapogatódzások 

voltak. Hogy egyetlen könyv sincsen, amelyik tökéletes volna! Sőt bizonyos, hogy így van, 

 

239 Ligeti Pál: A művészettörténelmen keresztül az új építészethez: napjaink építészeti mozgalmának 
kultúrtörténeti jelentősége. Ford. Pálfy-Budinszky Endre, Bp., Prometheus. 1934  című kétíves füzetében 
is a történelmi fejlődéselmélettel foglalkozik. 
240 Lehel Ferenc: Haladó művészet. Újrendszerű stílus-morfológia vázlata. (144 oldal és 48 tábla, 180 
képpel). Bp., Tér és Forma kiadása, 1929. 
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de ez az út még mindig reményteljesebb, mint volt a művészettörténet azon fejezete, amely 

évszámok és mesterjelek kutatásával is beérte.”241 

A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye beszámol Ligeti Pál 1932-ben a 

Zeneakadémián tartott előadásáról, amelyben – tekintettel Európa politikai, társadalmi 

átalakulására – bővíteni és aktualizálni kívánta az Új Pantheon történelemfelfogását. 

„Spengler pesszimista világfelfogása alatt vajúdó társadalmunkba az optimizmus pozitív 

értékét hozta, a szétbomlással, a pusztulással, a nyugat-európai kultúra halálraítéltségével 

szemben a rend, a fejlődés, az újbóli felvirágzás, vagy Ligeti szavaival élve az új előttünk 

levő hullámvonal felmenő ágának eljövetelét hirdetve.”242 A megújított, német kiadást is 

előadásokkal népszerűsítette Németországban. „Az előadás világos tagozottságával, az 

egésznek és részeknek arányos kidomborításával tűnt ki. Már az elmélet kifejlesztésének 

az a módja, amellyel az egyre gyorsuló, egymást felváltó, erősítő és egyenlítő 

kultúrahullámok rendszerét elénk tárta […] a felsőbb rendszerűséget. Az egész emberiség 

történetét Ligeti egy nagy, hármasan tagozott hullámvonalba foglalja össze, amelynek 

elején a vadászkultúra áll, a hullámhegyen a földművelő kultúrát találjuk, amit most a 

lemenő ágon a gépkultúra látszik felváltani. Ennek a nagy hullámnak közbülső 

beteljesedése az emberiség történeti idejének hármas másodrendű hullámával esik egybe. 

Az ily módon mutatkozó görbék ágai az építészet vagy rend, a szobrászat vagy harmónia, 

a festészet vagy individualizmus korára bomlanak, amelynek kiélésével egy újabb 

hullámvonalnak indul kezdete. Ezek a változások előadó példái szerint csodálatos módon 

egybeesnek a generációk kérdésével, és a művészi téren megindított elmélet csodálatos 

módon az emberiség minden akarására, törekvésére egyöntetűen alkalmazható, és 

tényleg a kultúra változásainak adja vetületét. – Ligeti előadása során megemlékezett 

Bodnár Zsigmondról, aki a ’90-es években, más érdeklődési szemszögből ugyan, de 

elsőként foglalkozott az itt nagy vonalakban ismertetett elmélettel. A hallgatóságot 

mindvégig lekötötte az előadás, amely zártságával, optimista hitvallásával és mély etikai 

tartalmával határozottan pozitívumot adott mindenkinek, tekintet nélkül arra, hogy Ligeti 

elméletét elfogadja-e abszolútnak, vagy benne csupán diszciplínát lát, amely alkalmas 

arra, hogy az emberiség kultúrájának megjelenési formáit egységes szemszögből nézve, 

azt szerves, egész, eleven eredmény gyanánt mondhassa sajátjának?”243 

 

241 Bierbauer Virgil: Lehel Ferenc: Haladó művészet, könyvismertetés. = Tér és Forma, 1929, (2. évf.) 4. 
sz., 171–172. 
242 Út az útvesztőből. Ligeti Pál építész előadása április 15-én a Zeneakadémiában. = MMÉEK, 1932, (66. 
évf.) 17–18. sz., 98. 
243 Uo. 
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1926-ban a Magyar Művészetben két kritika is született a Ligeti-műről. Rózsaffy 

Dezső szerint a könyv alapgondolata a képzőművészetek hármas felépítéséből indul ki, 

amelyet az épületek felépítése is követ a lábazati, középrész és fejezeti felosztással. A 

hármasságban kifejeződik a művészet általános meghatározottsága, ez jó alap lehet a más 

területek elméleti strukturáláshoz.244 Bierbauer Virgil utazási élménybeszámolójával 

kötötte össze a Művészetbe leadott könyvkritikáját. A méltatás mellett – igen meggyőzően 

– azt bírálja, hogy Ligeti elmélete figyelmen kívül hagyja az adott korszakhoz tartozó 

kultúrák földrajzi hátterét.245 

A német nyelvű kiadás – alighanem Ligeti németországi előadásainak 

köszönhetően – jelentős sajtóvisszhangot váltott ki. A művet méltatta többek között a 

Hannoverischer Kurier, a Magdeburgische Zeitung, a Deutsche Zeitung, a Der Tag, a 

Berliner Börsenzeitung, a bécsi Neue Freie Presse, a Neues Wiener Abendblatt, a 

Tremonia Dortmund, a Düsseldorfer Stadtanzeiger, a Mitteldeutsche Zeitung, a Der 

Jungdeutsche és a Kingsor-Kronstat. Kritikáik kiemelik, hogy Ligeti segít megérteni a 

kaotikus kor történelmi és kulturális irányait. A mű megőrzi Spengler kultúraelméletének 

következetességét, ugyanakkor derűlátó: hisz a kulturális élet újjászületésében, és kiutat 

mutat a káoszból.246 

Bierbauer Virgil 1931-ben a magyar és a német változatot is méltatja: Ligeti és 

a Tér és Forma közös ügyének nevezi a modern építészetet, majd a szerző téziseit is 

áttekintve kijelenti, hogy Ligeti a kulturális élet egyik alaptörvényét véli megtalálni a 

hullámelméletben. „Ligeti Pálnak ez a történelemtudományilag megalapozott felfogása, 

törekvéseinknek ilyen világtörténelmi jelentőségű értékelése úgy tetszik, erőt és bizalmat 

kell hogy adjon azoknak, akik a Tér és Forma körül csoportosulnak s az új építészet 

jegyében dolgoznak. Ez a felfogás, törekvéseinknek ilyetén megvilágítása azt bizonyítja, 

amit állandóan hangoztatunk, hogy az új építészet több, mint divat, avagy egyesek 

szeszélye: történelmi szükségszerűség. Ligeti Pál könyve megerősít bennünket abban a 

hitben, melynek jegyében a Tér és Forma halad.”247 

A Ligeti-művekről szóló kritikák javarészt elismerőek, és e munkák 

jelentőségére hívják fel a figyelmet. Ligeti művének német változatát méltatja Rajesh 

Heynickx belga kutató, a Kunstuniversiteit Leuven professzora is, és beszámol a kötet 

 

244 Rózsaffy Dezső: Ligeti Pál: Új Pantheon felé. = Magyar Művészet, 1926, (2. évf.) 10. sz., 421–422. 
245 Bierbauer Virgil: Ligeti Pál könyve és úti benyomások. = Magyar Művészet, 1926, (2. évf.) 10. sz., 422–
424. 
246 Janesch: i. m. (2004), 54–55. 
247 Bierbauer Virgil: Ligeti Pál könyve. = Tér és Forma, 1931, (4. évf.) 9. sz., 299. 
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külföldön aratott sikeréről, s egészen napjainkig tartó népszerűségéről. A professzorral 

való levelezésem is alátámasztja, hogy Ligeti szerepének vizsgálata elengedhetetlen az 

európai modernizmus árnyalt megismeréséhez.248 

 

7.3. Új építészet felé 
 

„Nincs más hátra, mint meghatározni a lakás koncepcióját”249 

 

A nemzetközi kontextus vizsgálatakor tanulságos áttekinteni Le Corbusier és 

Ligeti Pál párhuzamos téziseit. Az Új építészet felé és az Új Pantheon felé már a címében 

is hasonló. Le Corbusier Új építészete több (1923, 1924, 1928) francia kiadást is megért, 

amelyet Ligeti bizonyosan olvasott. Bár szerkesztésük különböző, mindkettő 

kiáltványjellegű. Egybevetésüknél elveiket és a konkrét építészeti példákat célszerű 

áttekinteni. Ligetinél a későbbi mű, a Der Weg aus dem Chaos vizsgálata is fontos, mert 

azok az új részek, amelyekkel az eredetit kiegészítette, arra az időszakra vonatkoznak, 

amelyből Le Corbusier érvelése kiindul. 

Le Corbusier – a kötetcím magyarázataként – hosszabb elemzés ad a 

Pantheonról. „Róma a világegyetem meghódításával és igazgatásával volt elfoglalva. 

Stratégia, ellátás, törvényhozás: rend. A nagy kereskedelmi vállalatok igazgatásához 

egyszerű, kétségbevonhatatlan alapelvekre van szükség. A római rend egyszerű, 

kategorikus. S ha ezzel együtt brutális is, annyi baj legyen, sőt annál jobb […] Semmi 

bőbeszédűség, de rend, egyetlen vezérgondolat, merészség és egység a szerkezetben, 

elemi hasábok alkalmazása. Egészséges erkölcsi érzék.”250 Mit jelképez a Pantheon, 

amelyről Le Corbusier külső és belső fotót is közöl könyvében? A kozmosz egységét 

szimbolizáló rendet. Aligha véletlen, hogy Ligeti könyvének német címe magyarul így 

hangzik: Kiút a káoszból. Le Corbusier szerint az építészet fő eszköze a rend 

megteremtéséhez az alapvető, díszítetlen geometriai testek alkalmazása: a henger, a gúla, 

a kocka, a hasáb és a gömb.251 A Róma és mi című fejezet a római építészet hatását 

 

248 Heynickx, Rajesh: Obscure(d) Modernism: The Aesthetics of the Architect Pal Ligeti In. http://www.js-
modcult.bham.ac.uk/articles/issue6_heynickx.pdf 139–153. 
249 Le Corbusier: i. m. (1981), 99. 
250 Uo., 132., 135. 
251 Uo., 136. 

http://www.js-modcult.bham.ac.uk/articles/issue6_heynickx.pdf
http://www.js-modcult.bham.ac.uk/articles/issue6_heynickx.pdf
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vizsgálja, amely „tanulsága azoknak a bölcseknek szól, akik gondolkodnak és ítélnek, de 

tudnak ellenállni és ellenőrizni is”.252 

Le Corbusier szerint kora legnagyobb építészeti kihívása a lakáskérdés. A 

francia előd a jelentől közelít: „A ma építésze nem emlékszik arra, milyen is a kezdet”,253 

Ligeti a művészettörténet tanulságait tekinti át, de a korstílusokkal szemben mindketten 

fellépnek, és a tiszta, elemi formák követését javasolják. „Az építészek stílusokat 

kreálnak, és végtelen vitákat folytatnak a szerkezetről. A megrendelő, az építtető 

megrögzött szokásainak rabja, és az oktatás hiányosságairól elmélkedik. A külvilág – 

hála a gépnek – minden szempontból, még a használatot tekintve is elképesztően 

megváltozott. Új nézeteket vallunk, és a társadalmi életünk is más, de ehhez nem 

formáltuk át házunkat.”254 Mindkét szerző a festészetet látja a kor vezető művészetének. 

„Ma a festészet megelőzte a többi művészetet. Elsőként érte el a kor diktálta színvonalat. 

[…] A kubizmus és a későbbi útkeresések nyomán kialakult hallatlan fejlődésről akarunk 

itt szólni, nem pedig arról a siralmas hanyatlásról, amelytől a kedvezőtlen eladási 

feltételek miatt a festők két esztendeje szenvednek. Mindezt csak tetézte a kritikusok 

értetlen és egyúttal érzéketlen prédikációja.”255 E közös véleményt az is magyarázhatja, 

hogy Ligeti Pál pályakezdőként megismerkedik a festészettel (és az impresszionizmushoz 

vonzódik), de később csak elméleti szinten foglalkozik a képzőművészettel, míg Le 

Corbusier építészi tevékenysége mellett, pályája során mindvégig kubista stílusú képeket 

fest. 

Le Corbusier három központi elvben foglalja össze az építészek tervezési 

feladatát, és ezeket a mérnököktől kell megtanulniuk: a tömeg, a felület és a terv. A Le 

Corbusier-féle elvekből a terv esetén fedezhetünk fel kapcsolódási pontot Ligeti Pál 

munkásságával. 

„A terv az erőforrás. 

Terv nélkül csak rendetlenség, esetlegesség van. 

A terv hordja magában az élmény lényegét. 

A holnap – kollektív szükségletek meghatározta – nagy problémái újra felvetik a 

terv kérdését. 

A modern élet a ház és a város számára új tervet kér, követel.”256 

 

252 Uo., 148. 
253 Uo., 23. 
254 Uo., 23. 
255 Uo., 24. 
256 Uo., 47. 
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Le Corbusier és Ligeti átalakuláselméletének újabb kapcsolódási pontja a 

várostervezésben jelenik meg. „Az új társadalmi és gazdasági feltételeknek megfelelő 

építkezés és átalakulás korában vagyunk. Áthajóztunk egy fokon, a feltáruló új horizont 

ezért nem lesz folytatása a hagyomány vonalának, csak akkor, ha a használt eszközöket 

teljes revízió alá vesszük, és ha a logikán alapuló új építészeti alapok határozzák meg 

tevékenységünket.”257 Le Corbusier szerint a lakás kialakítása feladata fontos szempont a 

tervezéskor. Ezzel híres lakógép-elképzelése is kapcsolatban van, amelyet a repülőgép 

analógiájával érzékeltet. 

„Ha szükségét érezzük egy szerves, áttekinthető, letisztult, új építészetnek, akkor 

ez azért van, mert ma a matematikai rend érzését a meglévő nem kelti bennünk, mert nem 

szükségletet elégít ki, mert nincs szerkezete. A zűrzavar végtelen nagy: az uralkodó 

építészet már nem képes megoldani a lakás kérdését, és nem ismeri a dolgok struktúráját. 

Nem tesz eleget az elemi feltételeknek, és ezért nem is számolhatunk olyan felsőbbrendű 

faktorral, mint a harmónia és a szépség.  

Az építészet ma nem teljesíti a problémamegoldás szükséges és elégséges 

feltételeit. 

Mindezt azért, mert az építészet problémája nem merült fel. Nem volt hasznos 

háború, mint pl. a repülőgép esetében. 

Bár az is igaz, hogy most a béke adja fel a leckét: Északot újjá kell építeni. De 

íme: teljesen fegyvertelenek vagyunk, nem tudunk modern módra építkezni, hiányzik az 

anyag, a szisztéma és a lakás koncepciója. A mérnökök dolgoztak a gátaknál, a hidaknál, 

az óceánjárókon, a bányákban, a vasútnál. Az építészek ezalatt elaludtak.”258 

Le Corbusier belülről kifelé halad: a lakás célszerűsége és használati módja felől 

közelít, és a megfelelő lakástípus kidolgozása után a házak sorozatgyártását 

szorgalmazza. Ligetinél is hangsúlyos a lakás és az élhetőség, de ezt a városszövet 

megújításától a házon keresztül vezeti vissza a szűkebb élettérig. 

Le Corbusier szerint az élhető lakás feltétele: „[…] a fürdőszoba napos legyen 

[…], egyik fala álljon csupa ablakból […]. A szomszédos szoba legyen az öltöző, ahol 

felöltöznek és levetkőznek. Ne a hálószobában vetkőzzünk le, mert ez nem higiénikus, és 

nagy rendetlenséget okoz. […] a falikárpitok és műanyag tapéták helyett rejtett világítást 

és világítótesteket szereljenek fel a lakásban. Követeljék meg a beépített porelszívót. Csak 

praktikus bútorokat vásároljanak meg […] Követeljenek redőnyöket valamennyi szoba 

 

257 Uo., 61. 
258 Uo., 98–99. 
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ablakaira. Tanítsák meg gyerekeiket arra, hogy a ház csak akkor lakható, ha elárasztja a 

fény, ha a parketta és a falak tiszták.”259 Le Corbusier elismeri, hogy korának építészetét 

a gazdasági tényezők erősen befolyásolják. „A ház problémája a kor problémája. 

Társadalmak egyensúlya függ ma már ettől. Az építészet elsődleges feladata, hogy a 

megújhodás korának hajnalán felülvizsgálja az értékeket, a ház alkotóelemeit.”260 Ezért 

kell megteremteni a sorozatgyártás feltételeit: a szellemi és alkotói légkört és a nagyipari 

hátteret. Ehhez kapcsolódik a leendő lakók felkészítése az új lakásokkal járó új 

életformára: otthonaik nem az örökkévalóságnak, hanem a használatnak készültek.261 

 

Ligeti Pál előadásaival, köteteivel és folyóiratcikkeivel ugyanezt a célt tűzi maga 

elé, mint a külföldi modernista építészet: a modern lakás és életforma népszerűsítését, és 

munkásságának korabeli sajtóvisszhangja is ezt az ügyet szolgálja. 

 

8. Az építészeti kritika megjelenése 
 

A modern építészethez hozzátartozik egy új műfaj, az építészetkritika 

megjelenése. Walter Gropius vagy Le Corbusier nem csupán terveztek, hanem az 

építészethez kapcsolódó gondolataikat is megírták. Az új építészet népszerűsítésének fő 

eszköze a sajtó. Magyarországon a Tér és Forma című építészeti folyóirat indulása előtt 

is jelennek meg épületkritikák, amelyek bemutatják és elemzik az épületeket, közéleti 

kérdésként kezelik az építészeti problémákat, de teóriákat is megvitattak. Ligeti maga is 

jelentős szerepet vállal, hogy az építészeti írás sokszínűvé váljon. Ezt bizonyítja a Pesti 

Naplóban indult Lakás és építés rovat, amelyben rendszeresen publikál. 

A folyóirat vitaindító cikkében Forgó Pál a ház- és a lakásépítés, valamint a 

berendezés kérdéseit vizsgálja: megoldást a szakemberek, a közönség és a politikusok (!) 

közösen tudnak adni. A szerzőre bizonyosan hatottak Le Corbusier gondolatai, mert a 

megoldás keresésénél a lakástól a bérházon keresztül a városig halad. A reform Forgónál 

is szociális jellegű: „… ezer gondunk, nyomorúságunk egyik legaktívabb okozója az 

elhanyagolt, rossz lakás, a hamis szempontok szerint épülő ház, a félreértett 

városrendezési kérdések. […] hogyan kényszeríthetjük az építőipart a mainál jobb, 

 

259 Uo., 107–108. 
260 Uo., 193. 
261 Uo., 198. 
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nívósabb, fejlettebb házak építésére, mily eljárásokkal és eszközökkel lehet az új, modern, 

korszerű lakóházat a mai rossz háznál olcsóbban termelni, mik az elvei és eszközei a 

kellemes, tiszta otthon berendezésének?”262 A megoldandó feladatok összekapcsolódnak 

a környezet újraformálásával: a tervezőnek az utca, a város és a közlekedés fejlesztésére 

is figyelni kell. Mindezt a korszerű technológia alkalmazásával lehet elérni. Az építészeti 

megújulást mindig a megbízói réteg ösztönözte, ezért kulcsfontosságú az igények és a 

szükségletek pontos felmérése. Az építészet nem csupán művészet és a mérnöktudomány, 

hanem általános társadalmi jelenségek megfogalmazására is alkalmas. „[…] az épülő ház 

és lakás nem felel meg a céljainak, rossz, kényelmetlen, kezdetleges, egészségtelen, bár 

minden más cikkhez, eszközhöz viszonyítva mérhetetlenül drága. […] Az építészet 

kérdései itt magasodnak előttünk, benyomulnak otthonainkba, napi olvasmányainkba. 

Foglalkoznunk kell velük, mert elavult, bonyolult, piszkos, terhes, drága házaink és 

lakásaink eltemetnek bennünket. A társadalom teljes nyugalmát és biztonságát nem 

kaphatja addig vissza, míg a közösség lakásigényei megfelelő nívón nincsenek 

kielégítve.”263 

Ehhez a gondolathoz kapcsolódik Forgó Pál másik írása is. A Mi a jó lakóház 

első feltétele?264 kérdésre az első sor megadja a választ: a jó alaprajz. A cikk a régi és az 

új bérházak alaprajzát hasonlítja össze. A jó alaprajz figyelembe veszi a használat 

követelményeit, praktikus térkapcsolatokkal a helyiségeket közel hozza egymáshoz, 

ezenkívül a jó világításra és a jó szellőzésre is figyelmet fordít. Ezek a feltételek mindenki 

számára egyértelműek, a hazai lakások tetemes része mégis élhetetlen. A magyarázat a 

telkek szabálytalan alakjában és a zártsorú beépítésben rejlik, amelynek eredménye a 

sötét, bonyolult folyosóhálózat, a semmibe nyíló ablakok és az áttekinthetetlen struktúra. 

Ezzel szemben a modern bérház áttekinthető, világos, kényelmes és szabályos. A 

manifesztumjellegű írás zárása a nyugaton már elterjedt új építészet meghonosítására 

buzdít. 

A Pesti Napló 1928. július 22-i számának Lakás és építés rovata Ligeti Pál 

cikkeit közli. Először Forgó alaprajzzal kapcsolatos írására reagál, majd a Pannónia utca 

épületeit elemzi, hangsúlyozva az épületkritika fontosságát, mert ez lehetne az a fórum, 

ahol az építészet a köztudatba bekerülhet. „Évek óta firtatjuk: miért nincs [épületkritika]? 

Miért, hogy a napisajtó kötelességének tartja a színdarab, a kiállítás, a festmény, a szobor 

 

262 F. P. [Forgó Pál]: Új építészet, új lakás. = Pesti Napló, 1928. június 24., (79. évf.) 142. sz., 43. 
263 Uo. 
264 F. P.: Mi a jó lakóház első feltétele. = Pesti Napló, 1928. június 24., (79. évf.) 142. sz., 43. 



 92 

kritikai méltatását, és éppen csak az építészet termékeivel nem törődik? Pedig: a kiállítás 

bezárul, eltűnik, nem történt baj, ha kontármunkát hozott is a nyilvánosság elé. Az épület 

ellentétben marad, ott éktelenkedik – továbbra is. Az épület nem magánügy, kint áll a 

téren, az utcán; lakunk benne, élünk benne, mindannyiunké: közös ügy. Mégis: a sajtó, a 

közös ügy éber őre – hallgat róla.”265 Ligeti az építészet és a művészet eltérő megítélését 

tartja felelősnek az előbbi mellőzéséért: az előbbi a szakképzettséghez, az utóbbi a 

műveltséghez tartozik. Ezért nem érdekli a nagyközönséget az építészet, így eredményeit 

a folyóiratok sem tárgyalják. Szemléletváltást a modernizmus, az absztrakt szemlélet 

hozhat. Ligeti épületkritikáiban az induktív módszert követi: az egyes épületeket 

elemezve jut el az általános építészetelméleti megállapításokhoz és a megújult építészi 

hivatás bemutatásához.266 

Akkor is ezt az utat követi, amikor kifogásolja a Forgó által mutatott modern 

alaprajzot. A tömbszerkezet ötletes, de kérdés, hogy a városi szövetben lehetséges-e 

kétfrontos, zárt udvar nélküli bérházat felépíteni. Hiba az előszoba ablaktalansága, az 

ökonómiai szempontból alkalmatlan mosdó, az egymásból nyíló hálószobák, a hiányzó 

fürdőszoba, gardrób és erkély. A cselédszobát is hiányolja, bár megemlíti, hogy ez 

magyarázható a tervező szociális elveivel.267 Tehát Forgó Pál tanulmányában a korszerű 

elméleti háttér – a jó alaprajz fontosságának hangsúlyozása – nincs összhangban a 

megvalósítással. 

Az épületkritika fontosságát főképp Ligeti Pál hirdeti, de említést érdemel a 

mögötte álló intézményi háttér is. „Az új magyar folyóirat, a Tér és Forma, már a címében 

is azt vallja, hogy fogalmakat óhajt tisztázni, és megkönnyíteni az építészeti alkotások 

megértését a nagyközönség számára. Természetesen ez csupán rossz és jó képnek a 

bemutatásával sikerülhet, s megállapíthatjuk, hogy a lap első száma sem fukarkodik 

képekben. Az antik építészet legszebb terétől, a Pantheon belsejének fényképétől a 

frankfurt–dessau–stuttgarti interiőrökig mindent, amiről szó van, a füzetben képekben is 

bemutat. És ez így van jól. Mert egy lapnak, amely a dolgokat kritikával óhajtja 

ismertetni, kell, hogy az olvasó részére is nyitva hagyja a kritika útját, hogy ő is önálló 

 

265 Ligeti Pál: Épületkritika. = Pesti Napló, 1928. július 22., (79. évf..) 165. sz., 46. 
266 Jó példa erre Ligeti Pál: Séta a Pannonia uccában – épületkritika. = Pesti Napló, 1928. július 22., (79. 
évf.) 165. sz., 46. 
267 Ligeti Pál: Mi a jó lakóház első feltétele – hozzászólás. = Pesti Napló, 1928. július 22., (79. évf.) 165. 
sz., 46. 
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véleményt alkothasson a szóban forgó dolgokról, amit csupán rossz és jó kép kapcsán 

lehet megtenni”268 – írja Müller Pál. 

Az építészeti kritika a Magyar Mérnök és Építész Egylet ülésein is központi 

kérdés: a jegyzőkönyvek azt hangsúlyozzák, meg kell teremteni a műfaj megfelelő 

intézményi közegét. A Mű- és Középítési Szakosztály ülésén Ligeti is felszólal. „Ligeti 

Pál szerint a munkák elbírálásának a kérdése fontos. Az építészet a kritika 

szükségességéért már régen harcolt. 12 év előtt a Pester Lloydban már írt erről, sőt a 

Pesti Naplóban is jelentek meg cikkek, de általánosságban nem tűrik a kritikát. Minden 

másfajta kritikát lehet gyakorolni, de ami éppen olyan fontos lenne – az építészi kritika –

, nincsen. Legalább egymás között kellene komoly építészi kritikát gyakorolni, amelyet 

egy külön bizottság gyakorolna esetről esetre. Sőt a versenyben lévő építészeket meg is 

kellene jutalmazni, mint azt már Hoepfner Guidó is proponálta, a pénzügyminiszteri 

feliratban, a legjobb épület kiválasztását illetően.”269 

Komor János a Tér és Formában az épületkritika fontosságát és Ligeti Pál ebben 

játszott szerepét vizsgálja. „Most, hogy a Mérnökegylet vitájával kapcsolatban oly sok 

szó esett az építőművészeti kritikáról, nem lesz érdektelen egy kis visszapillantást tenni, 

és megnézni, hogy a szorosabb értelemben vett szaksajtón kívül mi is történt eddig ezen a 

téren. 

Nemrégen láttunk még a napisajtóban épületkritikát, voltak egyes lapok, 

amelyek rendszeresen foglalkoztak építőművészeti esztétikai kérdésekkel. Sajnálatos, 

hogy nem történt erről a tényről említés sem a Mérnökegylet vitájában, sem az azt követő 

újságközleményekben. Így többek között érthetetlen okokból kimaradt Ligeti Pál neve, aki 

pedig a hazai építészek között legtöbbet tett abban az irányban, hogy a napisajtó 

érdeklődését és ezzel a közönségét is építőművészeti kérdésekre felhívja. 

Hasonló szellemű cikkei jelentek meg a Pester Lloydban 1925. január 5-én 

»Gebaeudekritik«, a »Kling-sor« brassói folyóiratban 1926 decemberében »Gebaeude-

kritik« címmel, a Nemzeti Ujságban 1927. április 24-én »Épületkritika« címmel, a 

Magyarország 1928. február 1-jei számában interjú alakjában Ligeti propagatív 

működéséről szóló közlemény, a Pesti Napló 1928. július 5-iki számában »Épületkritika« 

 

268 Müller: i. m. (1928), 31–32., 206–207. 
269 A Mű- és Középítési Szakosztályok 1934. október hó 1-jén tartott ülésének jegyzőkönyve. Közölve = 
MMÉEK, 1935, (69. évf.) 9–10. sz., 64. 
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és »Séta a Pannónia-utcában (épületkritika)«, ugyancsak a Pesti Napló 1928. augusztus 

22-iki számában »A ráépítések utcája« címmel a Nádor utca architektúrájáról.”270 

Ligeti Pál 1927-es Épület-kritika című írásában a többi művészeti ág felől közelít 

a témához: a képzőművészet szinte azonnal megkapja a működéséhez szükséges 

nyilvánosságot, míg az építészet esetén ugyanez nem áll fenn. „Az építészet ma még nem 

számít olyan értelemben művészetnek, mint a zene, a festészet, a költészet. Ezeknél mély, 

benső, felemelő, megrázkódtató érzéseket várunk. Lüktető pulzust, tüzelő orcákat, 

visszafojtott lélegzetet. Ki érez hasonlót, amikor építészetről van szó? Milyen 

várakozásokkal lépünk egy épület elé? Ha nem lesz visszataszító, hát legtöbbször 

indifferens és a legjobb esetben – „elég szép”. Így véljük s még csak halvány sejtelmünk 

sincs arról, hogy az épület is lehet jelentőséges. Hogy az éles, erőteljes, világosságtól 

övezett építészeti formák megváltást jelenthetnek a festői látszat szertefolyó 

álomvilágából. Hogy az épülettömb, benyomásának erejével és maradandóságával 

kárpótlást nyújthat azért, hogy talán kevésbé fulmináns, kevésbé életes, mint a festmény. 

[…] a város gazdagodását jelentheti az új épület, csakúgy, mint az új, szép bútordarab a 

lakásban.”271 Itt veti papírra építészetelméletének lényegét, és kijelöli az építészet helyét 

a többi művészeti ág mellett, és arra is rávilágít, az építészet miért szintetizáló tudomány. 

„A nyilvánosságnak jogai vannak, ha valaki eléje lép, számolnia kell a következményekkel 

is. Ez így helyes volna, de vajon miért nem bánnak így az építészettel is? Pedig annak 

produktumai természetüknél fogva nemcsak odalépnek a nyilvánosság elé, hanem állva 

is maradnak előtte. […] Mert ha a közönség nem is tudja, ha a sajtó nem is veszi észre, 

mi tudjuk rég, hogy ügyünk – nyilvános ügy. A festőt kielégítheti a kevés hozzáértő 

megértő ítélete. Az ő művészete intim. De a miénk a fórumra való.”272 

 

270 Komor János: Általános építőművészeti kritikát! = Tér és Forma, 1928, (1. évf.) 8. sz., 326. 
271 Ligeti Pál: Épületkritika. = Nemzeti Ujság, 1927. április 24., (9. évf.) 92 sz., 8. 
272 Uo. 
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9. Konklúzió és értékelés 
 

Ligeti Pál tevékenysége négy területen hozott kiemelkedő eredményeket: a két 

világháború közötti [1] művészeti és építészeti közélet megszervezésében, a [2] 

lakáshelyzet megoldásában, [3] a főváros építészeti koncepciójának meghatározásában és 

[4] új művészetelmélet kidolgozásában. 

Ha összegezzük e négy területen elért eredményeit láthatjuk, hogy Ligeti 

megszervezője és aktív tagja a CIAM magyar csoportjának, a KÚT-nak, a Nagybányai 

művészkolóniának és a Mentornak. Részt vesz a Magyar Mérnök és Építész Egylet 

közgyűlésein, és munkáját értékes hozzászólásokkal gazdagítja. Hazai és nemzetközi 

konferenciák és kongresszusok ismert és sikeres előadója, és a Deák Ferenc tér 3. szám 

alatt működő szalonja az 1920–30-as évek művészeti közéletének fontos helyszíne. 

Az első világháborút követő modern építészet szerint a „gangos” házak, a társadalmi 

hierarchiát konzerváló lakástípusok elavultak, és a megváltozott helyzetben a kapcsolódó 

életforma sem tartható fenn. Ezért Ligeti célja a bérház megreformálására: praktikus 

lakások építése a középosztály tagjai számára. Épületeinek külső megjelenését és 

kidolgozását a modernista szemlélet jellemzi: a lakások alaprajzi szervezése célszerű, 

térkapcsolatai praktikusak – megfelelnek a középpolgárság igényeinek és lehetőségeinek.  

Ligeti tervei között szerepelt teljes városrészek, az utcakép megújítása és a 

városszövet észszerűsítése, mert ez az előfeltétele az új igényeknek megfelelő lakások 

megépítésének. Ugyanis az épülő lakás hiába felel meg a modernista tervezési elveknek, 

ha a házak elrendezése, a telek mélysége és a lakás alapterülete miatt ezek nem 

érvényesülnek. Ligeti a vidéki építészettel foglalkozva kapcsolódott be a magyar 

formanyelv-vitába. Kimondta, hogy nem az segíti a vidék életszínvonalának emelését, ha 

átveszi a városi szokásokat és életmódot, fejlődését a helyi, tradicionális értékekre épülő 

korszerűsítés szolgálja. 

Teóriáját és építészeti kritikáját együttesen jeleníti meg konkrét építészeti 

alkotásaiban. Építészetelméletét és az abban elhelyezhető konkrét alkotásokat öt típusba 

soroltam (város-, bérház-, villa-, ipari és vidéki építészet), s kidolgoztam az úgynevezett 

deduktív modellt, amely révén bizonyítható ezek szintézisértéke. A feladat tehát a lakás 

megreformálása ugyanúgy, mint Le Corbusier-nél. Mivel Budapest esetén egy már 

kialakult struktúrájú, történeti városról beszélünk, így a megújító törekvéseket az 

urbanisztika felől kezdve a bérházon át a lakás felé haladva kell megtennünk – mondja 

Ligeti. 
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Az általam deduktív modellnek nevezett építési módnak köszönhetően Ligeti a 

főváros városépítészeti problémáira valós megoldást keres. A Tabán és Belső-

Erzsébetváros újragondolására számos modernista építész tesz javaslatot, azonban 

napjainkban Ligeti 1937-ben publikált terve alapján történt a Belváros új főutcájának 

kialakítása 2010-ben. 

Ligeti teoretikus munkái – az Új Pantheon felé és a Der Weg aus dem Chaos – 

itthon és külföldön is elismerést arattak. A kötetek számos művészetelméleti újdonsággal 

szolgálnak, ugyanakkor az első világháború utáni időszak meghatározó filozófusával, 

Oswald Spenglerrel folytatott szellemi párbeszéd megkönnyítette a befogadásukat. 

Igyekeztem cáfolni, hogy Ligeti művészetfilozófiája korában nem jelentős és aktuális. 

Ezt az alábbiakra alapoztam. A hazai építészeti diskurzusban meghonosít egy új műfajt, 

az építészeti kritikát. A művészetfilozófiai aspektussal meta-szintre emeli kora 

művészetének és építészetének vizsgálatát. Az építészre nem pusztán mérnökként, hanem 

a társadalmi és művészeti hatásokra érzékenyen reagáló szakemberként tekint. Ezt 

támasztja alá a Rajesh Heynicxs-szel folytatott levelezésem. 

Dolgozatomban azt állítottam, hogy a korábbi értelmezésekkel szemben Ligeti 

szerepe a hazai építészeti életben nem merül ki pusztán annyiban, hogy Molnár Farkas 

munkaadója volt. Állítható, hogy Ligeti a nyugat-európai progresszív modern hazai 

képviselője. A hivatalos, megújított neobarokkal szemben fellépő, nyugatról hazatért 

fiatal építészeknek irodájában és szalonjában helyet ad, de Ligeti munkássága ennél 

sokszínűbb és gazdagabb. Összefoglalva elmondható, hogy Ligeti Pál a két világháború 

közötti magyar és európai modernizmus kiemelkedő képviselője. Munkásságában 

megjelennek azok az építési elvek, amelyeket Le Corbusier és a Bauhaus-iskola képvisel, 

ugyanakkor a vernakuláris hagyományt és a szociális reform gondolatát is beépíti 

koncepciójába. A korszak Európa-szerte ismert magyar tervezői – Molnár Farkas, Breuer 

Marcel, Fischer József és Kozma Lajos – mellett Ligeti Pál életművének áttekintése 

elengedhetetlen a hazai és a nemzetközi modernizmus árnyalt megismeréséhez. 
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10. Ligeti Pál épületei 
 

1919: Bakáts tér 9. 

1923–1927?: Wespag fonó- és szövőgyár Budapest Kelenföldön 

1927: Falk Miksa u. 12. – Markó u. 6. 

1929: Ligeti Pál és Molnár Farkas – Delej-villa, Mihály utca 11. 

1929–1930: Ligeti Pál és Molnár Farkas – medgyesi iparépület, a Vitrometan 

üveggyárhoz készült hőközpont 

1930: Ligeti Pál és Molnár Farkas – Angyal-villa, Bimbó út 75., bővítés: Ligeti Pál (1936) 

1930k?: Brassói cellulózüzem 

1931: Ligeti Pál ás Rácz György – Arányi-villa, Árvácska utca 9. 1932.). 

1931: Ligeti Pál és Molnár Farkas – Napraforgó utca 15. 

1932: Lichtig Géza lakóépülete – Diana u. 26. 

1933: Badacsonyi u. 16. 

1933: Szamos u. 6. 

1934: Ligeti Pál és mások – OTI bérházcsoport, Bp. Köztársaság tér 

1936: Fő u. 67. 

1936: Ligeti Pál és Révész György – Sirály evezősház 

1937: Jászai Mari tér 4/a, 4/b 

1938: Ligeti Pál és Szirmay József – Ó utca 1. 

1940: Csalogány u. 3/b, 

1941: Ligeti Pál és Pallós Arthur – Pannónia utca 68. 

1941–43: Ligeti Pál és Pallós György – Alsó Törökvészi út 16. = Bimbó út 63. 

1941–43: Ligeti Pál és Pallós György – Bimbó út 69.) 

1942: Ligeti Pál és Pallós György – Bajvívó utca 8. 
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11. Tézispontok 

 

Ligeti Pál munkásságát a hazai és nemzetközi szakirodalmi alapművek általában 

nem tárgyalják, s amelyek mégis, azok pusztán egy-egy aspektusát elemzik. Az 1. és 2. 

tézispontban azokat a korábbi (a negligálással implicit módon, egyes szerzők által pedig 

explicit formában is kifejtett) véleményeket cáfolom, amelyek Ligeti Pál építészetét és 

művészetfilozófiáját sem a nemzetközi, sem a hazai fronton nem tekintették 

jelentékenynek. A 3–5. pont az adatok összegyűjtése, feldolgozása és kiértékelése során 

megfogalmazott téziseket tartalmazzák. Doktori disszertációm tézispontjaihoz releváns 

folyóiratcikkeimet rendeltem, amelyek Ligeti Pálról készült, a korábbi eredményeket 

összegző monográfiámhoz [Jász 2017b] egyaránt alapul szolgáltak. 

 

1. tézis: Ligeti Pál építészi és mesteri szerepének a korábbi értelmezésekkel 

szembeni újraértékelése 

[Jász 2013a, Jász 2014a, Jász 2014b, Jász 2014c, Jász 2015a, Jász 2015b] 

A korábbi értelmezésekkel szemben, Ligeti szerepe a hazai építészeti életben nem 

merül ki pusztán annyiban, hogy Molnár Farkas munkaadója volt. Nemcsak helyet adott 

irodájában és szalonjában a hivatalos, megújított neobarokkal szemben fellépő, nyugatról 

hazatért fiatal építészeknek, hanem maga is a nyugat-európai progresszív modernizmus 

jelentős hazai képviselője.  

 

2. tézis: Ligeti Pál teoretikus munkásságának feltárása, rendszerezése és 

jelentősége 

[Jász 2015b, Jász 2017b] 

Cáfolom, hogy Ligeti építészetelmélete és művészetfilozófiája a maga korában 

nem volt jelentős és aktuális. Ezt az alábbiakra alapozom. [1] Elméleti munkásságát 

számos folyóiratcikkben és előadásban népszerűsítette. A hazai építészeti diskurzusban 

meghonosít egy új műfajt, az építészeti kritikát. [2] A művészetfilozófiai aspektussal 

meta-szintre emeli kora művészetének és építészetének vizsgálatát. [3] Az építészre nem 

pusztán mérnökként, hanem a társadalmi és művészeti hatásokra érzékenyen reagáló 
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építő és író szakemberként tekint. Ezt támasztja alá a Rajesh Heynicxs-szel (KU Leuven) 

folytatott levelezésem is.  

 

3. tézis: Ligeti Pál társadalomfilozófiai munkái újító, korát megelőző 
hatásának kimutatása 

[Jász 2013a, Jász 2016a, Jász 2016b] 

Szemben a két világháború közötti modernista iskolákkal már az 1930-as években 

nem a munkásosztály, hanem a polgárság, azon belül is a kis- és középpolgárság számára 

kíván lakást építeni. Társadalomfilozófiai munkáiban ezt a réteget tenné a társadalom új 

alapjává. Ezzel megelőzte korát, hiszen az építészetelméleti diskurzusokban az 1930-as 

években még inkább a munkásság, az 1940-es években pedig a polgárság került a 

fókuszba. 

  

4. tézis: Ligeti Pál építészetelméletének rendszerezésére új értelmezési 

keret, a deduktív modell kidolgozása 

[Jász 2017a, Jász 2017b, Jász 2018] 

Teóriáját és építészeti kritikáját együttesen jeleníti meg konkrét építészeti 

alkotásaiban.   Építészetelméletét és az abban elhelyezhető konkrét alkotásokat öt típusba 

soroltam (város-, bérház-, villa-, ipari és vidéki építészet), s kidolgoztam az úgynevezett 

deduktív modellt, amely révén bizonyítható ezek szintézisértéke. A szintézisérték abban 

nyilvánul meg, hogy az építészeti megújítás mind az öt szintre egyaránt kiterjed. A 

feladatot, éppúgy, mint Le Corbusier, a lakás megreformálásában látta. Mivel azonban 

Budapest esetén egy már kialakult struktúrájú, történeti városról beszélünk, Ligeti szerint 

a megújító törekvéseket az urbanisztika felől kezdve a bérházon keresztül a lakás felé 

haladva kell megtennünk. Dolgozatomban a modernista iskolák által követett belülről 

kifelé, a lakástól a város felé tartó tervezést nevezem induktívnak, Ligeti Pál egyedülálló 

módszerét deduktívnak.  
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5. tézis: Az új, deduktív modell alkalmazhatósága Ligeti Pál épületeire, 

terveire és ezek aktualitására. 

[Jász 2017b, Jász 2018] 

A deduktív modell alapján rekonstruálható, hogy Ligeti az utcák párhuzamossá 

tételével és a telkek átstrukturálásával keres a főváros városépítészeti problémáira valós 

megoldást, a lakás és a Tabán és Belső-Erzsébetváros újragondolására számos modernista 

építész tesz javaslatot, azonban Ligeti jelentőségét mutatja, hogy 1937-ben publikált terve 

alapján történt a Belváros új főutcájának kialakítása 2010-ben. (A két terület rendezése 

teljességgel napjainkban sem valósult meg.)  
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12. Összefoglalás 
 

Ligeti Pál munkásságát a hazai és nemzetközi szakirodalmi alapművek általában nem 
tárgyalják, s amelyek mégis, azok pusztán egy-egy aspektusát elemzik. Az 1. és 2. pontban azokat 
a korábbi (a negligálással implicit módon, egyes szerzők által pedig explicit formában is kifejtett) 
véleményeket cáfolom, amelyek Ligeti Pál építészetét és művészetfilozófiáját sem a nemzetközi, 
sem a hazai fronton nem tekintették jelentékenynek. A 3–5. pont az adatok összegyűjtése, 
feldolgozása és kiértékelése során megfogalmazott téziseket tartalmazzák. 

1. A korábbi értelmezésekkel szemben, Ligeti szerepe a hazai építészeti életben nem 
merül ki pusztán annyiban, hogy Molnár Farkas munkaadója volt. Nemcsak helyet adott 
irodájában és szalonjában a hivatalos, megújított neobarokkal szemben fellépő, nyugatról hazatért 
fiatal építészeknek, hanem maga is a nyugat-európai progresszív modernizmus jelentős hazai 
képviselője. (lásd 3–5. tézispont). 

2. Cáfolom, hogy Ligeti építészetelmélete és művészetfilozófiája a maga korában nem 
volt jelentős és aktuális. Ezt az alábbiakra alapozom. [1] Elméleti munkásságát számos 
folyóiratcikkben és előadásban népszerűsítette. A hazai építészeti diskurzusban meghonosít egy 
új műfajt, az építészeti kritikát. [2] A művészetfilozófiai aspektussal meta-szintre emeli kora 
művészetének és építészetének vizsgálatát. [3] Az építészre nem pusztán mérnökként, hanem a 
társadalmi és művészeti hatásokra érzékenyen reagáló építő és író szakemberként tekint. Ezt 
támasztja alá a Rajesh Heynicxs-szel (KU Leuven) folytatott levelezésem is. 

3. Szemben a két világháború közötti modernista iskolákkal már az 1930-as években nem 
a munkásosztály, hanem a polgárság, azon belül is a kis- és középpolgárság számára kíván lakást 
építeni. Társadalomfilozófiai munkáiban ezt a réteget tenné a társadalom új alapjává. Ezzel 
megelőzte korát, hiszen az 1930-as években inkább a munkásság, az 1940-es években a polgárság 
került a fókuszba. 

4. Teóriáját és építészeti kritikáját együttesen jeleníti meg konkrét építészeti alkotásaiban. 
Építészetelméletét és az abban elhelyezhető konkrét alkotásokat öt típusba soroltam (város-, 
bérház-, villa-, ipari és vidéki építészet), s kidolgoztam az úgynevezett deduktív modellt, amely 
révén bizonyítható ezek szintézisértéke. A szintézisérték abban nyilvánul meg, hogy az építészeti 
megújítás mind az öt szintre egyaránt kiterjed. A feladatot, éppúgy, mint Le Corbusier, a lakás 
megreformálásában látta. Mivel azonban Budapest esetén egy már kialakult struktúrájú, történeti 
városról beszélünk, Ligeti szerint a megújító törekvéseket az urbanisztika felől kezdve a bérházon 
keresztül a lakás felé haladva kell megtennünk. Dolgozatomban a modernista iskolák által 
követett belülről kifelé, a lakástól a város felé tartó tervezést nevezem induktívnak, Ligeti Pál 
egyedülálló módszerét deduktívnak.  

5. A deduktív modell alapján rekonstruálható, hogy Ligeti az utcák párhuzamossá 
tételével és a telkek átstrukturálásával keres a főváros városépítészeti problémáira valós 
megoldást, a lakás és a Tabán és Belső-Erzsébetváros újragondolására számos modernista építész 
tesz javaslatot, azonban Ligeti jelentőségét mutatja, hogy 1937-ben publikált terve alapján történt 
a Belváros új főutcájának kialakítása 2010-ben. (A két terület rendezése teljességgel napjainkban 
sem valósult meg.) 
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13. Summary 
 

Pál Ligeti is generally not discussed in the most influential Hungarian and international 
literature, or, at best, one aspect of his work is mentioned. In sections 1 and 2, I refute the earlier 
opinions (implicitly expressed in neglect, or stated explicitly by some authors), which did not 
consider Pál Ligeti's architecture and philosophy of art in international or domestic levels to be of 
importance. Sections 3, 4, and 5 contain the theses of data collection, processing and evaluation. 

1. Contrary to earlier interpretations, Ligeti's role in Hungarian architectural life is not 
merely that he was the employer of Farkas Molnár. He did not only give a place in his office and 
salon for young architects who returned home from the West. They were against the official, 
renewed neo-Baroque, but Ligeti and his circle were also significant representatives of the 
Western European progressive modernism. (See thesis points 3-5). 

2. I refute that Ligeti's architectural theory and philosophy of art at the time were not 
significant and actual. I base this on the followings. [1] He promoted his theoretical work in a 
great number of periodical articles and lectures. In the Hungarian architectural discourse he 
introduced a new genre, the architectural criticism. [2] With his philosophy of art he elevates his 
art and architecture to a meta-level. [3] He considers the architect not only as an engineer, but 
also as a builder and writer who responds to social and artistic influences. This is also supported 
by my correspondence with Rajesh Heynicxs (KU Leuven). 

3. In contrast to the modernist schools of the interwar period in the 1930s, Ligeti started 
to build not for the working class, but for the bourgeoisie, especially for the lower middle class 
and the middle class. In his philosophy of society this class would constitute the new foundation 
for society. He was ahead of his time, because in the 1930s the working class and only in the 
1940s the bourgeoisie became the focus for architects. 

4. Ligeti demonstrated his theory and architectural criticism in his concrete architectural 
works together. I constructed a typology for his theory of architecture and his specific works (city, 
apartment, villa, industrial and rural architecture), and I developed a deductive model to 
demonstrate their synthesis. The value of synthesis is manifested by the fact that his renewal of 
architectural theory and practice extends to all five levels. His aim, just like in case of Le 
Corbusier, was the reformation of the flat. However, as we conceive Budapest as a historic city, 
Ligeti maintained that renewal efforts must be implemented from urbanism through the apartment 
building to the apartment. The design from the flat to the city is an inductive process, but Ligeti's 
unique method – design from the city to the flat –  is deductive. 

5. Based on the deductive model it is possible to reconstruct Ligeti as an architect seeking 
a real solution for the city's urban development problems by constructing parallel streets and 
restructuring the building sites. Several modernist architects suggested the rethinking of Tabán 
and Belső-Erzsébetváros, but the importance of Ligeti is demonstrated by the design of the new 
main street of Budapest in 2010, based on his published plan in 1937. (The rehabilitation of the 
two areas has not been fully finished until today.) 
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