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A HISTORIZMUS KUTATÁS ÚJ METODIKÁJÁRÓL
(PhD értekezés)
Tézisek
Az értekezés célja és módszere:
A hosszú XIX. század építészettörténete hangsúlyozottan kapcsolódik az építészeti historizálás problémaköréhez. Ez az elméletileg is elõkészített, majd tudományos alapossággal kifejlesztett, stíluselméleten alapuló gondolatrendszer a
XVIII. század végén alakult ki, majd az évtizedek multával többször is jelentõsen átalakult. Korunk építészete nehezen tudja megérteni az egykor forradalmian
korszerû, de ma már csak történetiségében értékelhetõ folyamatokat. Különösen
érzékelhetõ a probléma az építészképzésben, ahol a logikus magyarázat mellett
az intuitív alapokon nyugvó felismerésnek is fontos szerepe van.
Az értekezés megkísérli a XIX. század építészettörténeti folyamatait, a ma már
nehezen használható egykori stílusfogalmak alkalmazása mellett, a gyakorló
építész gondolkodásához igazítva értelmezni.
A ma használt fogalomrendszer ugyanis visszavetíthetõ a korábbi korokra is.
Ezáltal a historizálás, mint építészi magatartás, új megvilágításba kerül, folyamatai is jobban érzékelhetõbbé válnak.
A XIX. század és az utána következõ századforduló építészete korunkra jutott
olyan történeti helyzetbe, mely során újraértékelhetõ lett, sõt a korai modernizációval és a modern építészettel való gondolati kapcsolata is új megvilágításba
került. A korunkban is meghatározó jellegû, funkció-szerkezet-forma összefüggésen alapuló, az alkotó építészhez közelebb álló szemlélet alkalmasabb a máig
ható folyamatok leírására. Ez a módszer a historizmus korának „tömegessé váló” építészetét is képes jellemezni.
E tankönyvként is használható munka tudományosan is értékelhetõ eredményeit
négy tézisben foglaltam össze. Ezek, a stílustörténettõl való elszakadást provokáló léptéknövekedés tézise, az általános terminológia korszerûsítésének igénye,
a funkció-szerkezet-tér-tömeg vizsgálat kiterjesztése az eddig fõleg homlokzatképzõ - formai oldalról vizsgált korszakra, valamint az eklektika korának vizsgálata, mintegy történelmileg indokolt rehabilitációja a századforduló és a
koramodern építészetének elõkészítése szempontjából. A tézisek további alfejezetekkel egészülnek ki. Követik az értekezés fejezeteinek tagolódását, és a módszertani szempontból is értékelhetõ gondolatokra koncentrálnak.
A tézisek értekezésbeli tárgyalása nem foglal el a témákkal arányos terjedelmet.
Éppen tankönyv szerepébõl fakadóan, a felvetett gondolatok több szakaszban
kerülnek kifejtésre.
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Elsõ tézis:
A historizmus kutatás korszerûsítése végett, az ismert stílustörténet mellett,
szükséges a historizmus korában általános jelenségként érzékelhetõ építészeti
léptéknövekedés adta problémákat, valamint a megoldásra irányuló történeti
módszereket, eredményeket is feltárni.
A tézis vázlatos kifejtése:
(A historizmus kora 1.)
1.1.

A historizmus építészetének problémafelvetése
1.1.1. Léptéknövekedés, hagyomány és „hit”.
(A modern és a historizmus összevetése.)

A historizálás igénye a barokk építészetet meghatározó társadalom megváltozásával merült fel. A historizálás lehetõségét az ezzel egy idõben megjelenõ történelmi-társadalmi viszonyok teremtették meg. A stílusválasztások története alaposan feldolgozott irodalommal rendelkezik. A formai változások igényét –
azonban – csak részben jelentette a történeti hivatkozások aktualitása. Jelentõs
szerepet játszott a gazdasági-társadalmi viszonyok eredményezte léptéknövekedés is. Ekkorra az építtetõk már jellemzõ módon városi lakosok lettek, az épületek szintszáma és alapterülete a fokozódó tõkekoncentráció következtében folyamatosan növekedett. E folyamatosan változó – elsõsorban formai eredetû –
probléma adta gondolati környezetbe illeszkedett bele, megoldásként, a klasszicizmus merev geometrián, a romantika festõi foltkezelésén, az eklektika rendszerszemléletén alapuló felfogása. A formai körülmények változásai tehát formai megoldásokat szültek. Ez a jelenség az építészet legutóbbi történetében továbbra is jelen van. E modern nézõpont kiterjesztése a historizmusra végsõ soron a korszakok összehasonlíthatóságát eredményezi.
A modernizáció huszadik századi korszakában – meghatározó módon – hiányzott a historizmus ismert – történeti-formai alapokon nyugvó – hagyománykezelése. Ebbõl a szempontból tehát a historizmus egyedisége merül fel, mellyel
csak a késõmodernhez kapcsolódhatott.
A barokk – megingatatlannak tûnõ – világképéhez képest mind a historizmus,
mind a modern mozgalom a változás építészete, mellyel csak egyfajta optimista
hittel lehetett egyetérteni. A historizmus pozitivista esztétikai felfogása késõbb
is hatott, töretlen maradt. A folyamatos léptéknövekedés tényében rejlõ problémakör nem elválasztja, hanem összekapcsolja a historizmust és modern építészetet.
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Második tézis:
A historizmus kutatás további korszerûsítése végett, a meglévõ és elfogadott
stílusperiodizációk mellett, szükséges a historizálás egységesülõ felfogását
felvetni, mely során a XIX. századi, stílus-koncepció ihlette historizálás általánosan a historizmus elnevezést kaphatja.
A tézis vázlatos kifejtése:
(A historizmus kora 2.)
2.1. A historizmus megítélésének változása
A historizmus története olyan szakaszokra osztható, mely során minden új korszak az elõzõ kritikája során nyert elismerést. Ugyanez igaz a historizmus és az
utána következõ, vagy azt megelõzõ korszakok viszonyában is. Míg a XX. századig csak a klasszicizmus volt képes pozitív színben megjelenni, a század közepéig már a romantika is elfogadásra került. Az eklektika újraértékelése korunk
feladata. Tehát – ma már, végsõ soron – a historizálás minden XIX. századi korszaka indokolható s kellõ történeti távlatba kerülve megmagyarázható.
2.2. A kialakult periodizáció-elméletek kritikája
A ma használt, széles körben elterjedt periódus fogalmak a historizmus korában
alakultak ki, önmeghatározó céllal. Az utólagos felhasználásuk, esetleges átalakításuk földrajzi hely, gazdasági-társadalmi fejlettség, tehát nézõpontfüggõ.
Globalizálódó korunk az ebbõl fakadó további ellentmondásokat még késõbb
borítékolhatja. Végsõ soron, nincs értelme egy-egy kiemelkedõ történész felfogását széles körben elismerve elterjeszteni, mert az említett nézõpont folyamatosan változhat. További ellentmondást eredményezhet az is, hogy az egyes stílusperiódusok minõségi kritériumként fogalmazzák meg stíluskonvergenciát. Ezáltal a könnyen áttekinthetõ építészeti fejlõdés folyamatossága válhat kérdésessé.
2.3. Az egységes historizmus elnevezés szükségessége
Az elõzõkbõl következik, hogy a vizsgált korszak jellemzésére más, új elnevezést kell találni. Fenntartva azt a feltételezést, hogy a korszakot vizsgálók nézõpontja továbbra is változhat, alkalmazni kell az aktuális elnevezés fogalmát. Miután a késõmodern utáni korunk fontos problémája a historizálás kérdése, a
megértéséhez ez a fogalom válik fontossá. Ez idáig megismételetlenül, a barokk
kor és a modern mozgalom közötti idõszak alkalmazta egyedül – tudományos
megalapozottsággal – a historizálás módszerét, ezért rá ma – aktuális módon – a
historizmus elnevezés a legtalálóbb. Bár ez a név a XIX. század második felére
egy terminológiai esetben már foglalt, de ez egységes elnevezésként – végül is –
segíteni tud a folyamatosan fejlõdõ historizálás mikéntjének további vizsgálatában.
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Harmadik tézis:
Korunk gyakorló építészetében jelentõs szerepet játszó funkció-szerkezet-tértömeg fogalom történeti kialakulásának jobb megértéséhez – új megközelítéssel – a historizmus korát is át kell értékelnünk. A funkció-szerkezet-tér- és tömegalakítás az egységes historizmus során, folyamatosan fejlõdve jut a modern építészetig.
A tézis vázlatos kifejtése:
(A historizmus kialakulása)
3.1.

A funkcionális tömeg és tér korai kialakulása a historizmus korában
3.1.1. A historizáló tömegformálás lehet:

3.1.1.1. Sztereometrikus tömegformálás
A korai klasszicizmus tömegalakítása – az egyszerû funkcionális kapcsolatok
miatt – szorosan követi a belsõ téralakítást. Ez megelõlegezi a késõbbi modern
tér-tömeg kapcsolatokat is. Bár ismert felfogás, de klasszicizáló szeterometria
nem kizárólagos tulajdonság, hanem az alábbiakkal együtt értelmezhetõ csak
helyesen.
3.1.1.2. Additív tömegformálás
A merev geometrikus szerkesztésmód mellett mindvégig létezett egy additív
tömegformálás, mely a bonyolultabb tömegkapcsolatokat is be tudott mutatni.
Ezzel a tömegalakítás a szabad kompozíció tárgya lehetett.
3.1.1.3. A térfal szemlélet hatása
A historizmus legfontosabb célja a külsõ és belsõ tér közötti térfal hangsúlyozása. E szintén ismert tételt ki kell egészíteni azzal, hogy a korai korszakban a
környezõ szabad tér és az épület viszonya, késõbb pedig az épületek sora képezte utcai térfal vált fontossá. Ezt a folyamatosan növekvõ beépítettség szabályozza így. A térfal legfontosabb formai funkciójává vált a külsõ tér optikai lezárása.
3.1.2. A historizáló téralakítás fajtái
3.1.2.1. Hagyományos térképzés továbbélése, fennmaradása
A historizmus elsõsorban és legkorábban az épület külsõ tömegét, homlokzatát
tekintve alakult ki. Kezdetben, a külsõ folyamatos átalakulása mögött, a barokk
korban is ismert térképzés továbbra is megmaradt.
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3.1.2.2. Tér- (tömeg) idézet
Meghatározott építészettörténeti emlékek formai felhasználásával elsõsorban
tér-, ritkábban tömegidézetek születtek. Ezzel az egyes terek formai absztrakcióját teremtették meg. Téridézetnek voltak nevezhetõk a kupolás, boltozott, más
egyszerû geometriával jól meghatározható terek is.
3.1.2.3. Funkció-jelzések megszületése
Elsõsorban a romantika formai gazdagsága tette lehetõvé a romantikus épületsziluettek funkciókra utaló jelzéseit. A torony, kupola, galéria, stb. a forma mögött megsejthetõ funkciók érzékeltetésével hatottak a szemlélõre.
Negyedik tézis:
A XIX. század második felétõl elterjedt eklektikus építészeti alkotó módszer a
modern építészet hatékony kritikája alatt állt és áll napjainkban is. Az építészettörténeti korszakok egymással összefüggõ fejlõdése – azonban – a historizmus teljes korszakában, így az eklektikában is fellelhetõ. Mindezt, késõbb a
modern korszakban kiteljesülõ építészeti folyamatokkal is meg lehet világítani.
A tézis vázlatos kifejtése:
(A historizmus virágzó és hanyatló korszaka)
4.1. Az eklektika korszerûsége, haladó jellege
Az eklektika korában megjelenõ alkotó módszerek szükségszerûen készítették
elõ a modern építészet újításait. Megteremtõdtek a modern építészetet késõbb
megalkotó gazdasági-társadalmi viszonyok. Részleteiben:
4.1.1. A külsõ tömeg és homlokzat, valamint a belsõ terek szétválása, mint a szerkezetek korszerûsítésének lehetõsége
A historizmus bonyolultabb kompozícióinál rendszeresen felfedezhetõ volt a
belsõ tér - külsõ tömeg ellentmondása. A többszintes beépítésû, kiterjedt homlokzatú eklektika esetében ez nyilvánvalóvá vált. A korai historizmus homlokzati részletei még csak-csak tudták követni a szerkezeti rendszert. Az eklektika
épületarányai mellett azonban errõl már többször lemondtak. A fogalmi szétválás lehetõvé tette a szerkezetek specializációját.
4.1.2. A térelhatárolás, a homlokzat új, sajátos szerepe
Az eklektikus homlokzat, mint térfal, valójában az ismert történeti stíluselemekkel alkotó, variábilis kompozíció volt. Az eklektikus homlokzatszerkesztés alapja a történetileg ismert nyíláskeretek, párkányok, tagozatok ötletgazdag
felhasználása. Mint ilyen elõkészíti a szabad homlokzatszervezést.
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(A vas évszázada és a századforduló)
4.2. A technológiai fejlõdés hatása a funkció-szerkezet-forma összefüggésére a historizmusban.
4.2.1. A funkció, szerkezet és forma különválása a XIX. század második felében jellemzõvé vált.
Elsõsorban a vasszerkezetek elterjedésével, de általában az áthidalható fesztávok
növekedésével is, a belsõ téralakítás a szerkezettõl egyre nagyobb részben függetlenné válhatott. Az alaprajzi vázrendszertõl eltérõen szervezhetõ belsõ tér és
a külsõ térfal a funkció-szerkezet-forma lassú különválását eredményezte. Ez
tovább erõsítette a formai okokból végbement folyamatokat.
4.3.

A historizmus és a koramodern együttélésének kérdése

4.3.1. A maradandó, hagyományos építészeti értékek általános igénye és az elterjedt historizmus-felfogás ellentmondásban van.
A századforduló és a koramodern idõszakában a tényleges historizálás lassú
visszahúzódásáról beszélhetünk. Az avantgarde formai absztrakciójáig, a Modern Mozgalom kibontakozásáig, azonban számtalan, építészettörténeti emlékekre utaló forma maradt meg az épületeken. Ezek már nem konkrét történeti
emlékek, hanem az ismert történeti hagyományokra való utalások. A historizmus tehát képes volt – átértékelt formában – továbbélni.
Az eddigi historizmus-értelmezés – csupán – a stílustisztaságra törekvõ
historizálást volt képes értelmezni. Pedig a hagyományokat õrzõ környezet –
végsõ soron – megelégszik az emlékekkel, az építészettörténeti jelzésekkel is.
Ha a historizálás egyfajta általános történelmi emlékezés (például memorizmus),
akkor a fogalmilag általánosított XIX. századi historizmus kezdete és vége is
mélyen gyökerezik, illetve ágazik szerte a megelõzõ és a követõ korszakokban.
E gondolatment szerint a kiterjesztett értelmezésû, egységes felfogással szemlélt
historizmus történeti súlypontja többé nem a stílustiszta csúcsépítészet kiemelt
példáit jelenti, hanem a virágkort szimbolizáló nagyvárosi historizmusban keresendõ. Elmúlását, pedig az átalakulásából táplálkozó és a belõle származó századforduló és koramodern okozta.
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