
Déry Attila

Az azonosulás kérdései a magyar építészetben

Kultúrtörténet                                                             



Nép és nemzet. 

A néppé válás alapja a 
– közös kultúra, azaz nyelv, vallás, formakincs
– közös élmény és hagyomány,
– közös cél. 

Nép abban a pillanatban válik nemzetté, amikor megkeresi léte nagy formáit 
– amely a politikában a nemzet, 
– építészetben a város,
– felfogható politikai alakja szerint az állam.

Nép nem létezik kultúrája nélkül, nemzet változtathatja kultúráját. 
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Az antik etalon elterjedtsége…

Szkamotztzi és Szerli azt ítélik, hogy a’ Tutsziai Rend, mivel a’ többi között a 
legerösebb, erös épületekbe helyeztessék, p. o. kapukbann, hidakbann, révekbenn, 
fegyverházakbann, tömlöcökben, várakbann... Egy szóval ez a’ Rend mindenüvé
oda illik, a’ hol az erősség kívántatik és kevés ékesség... A’ Dóriai Rendet 
váraskapukbann, fegyverházakbann, örállásokbann és más ollyan helyekbenn 
alkalmaztatjuk... hol az erösség kivántatik, a puszta, de azonbann mégis diszes 
együgyüséggel. (A Ióniai Rend...) ollyannak tartatott, mintegy méltóságra termett, 
tifztefséges aszszonyi fzemély. Mostis igen a’ templomokba alkalmaztatik, kivált a’
mellyek valami szent Aszszonynak tiszteletére vagynak felszentelve, azután a’
palotákba, a’ hol az igazság kiszolgáltatik...  A’ Római rend leg inkább oda 
alkalmaztatik a’ hol az Építés együtt meg kívánja az eröfséggel a’ kellemetes és 
gazdag ékességet. A Korintiai Rend szépségére való nézve ékes, kartsú, és szép 
magosságú szüzet jelent. Ez a’ leg nemesebb, leg gazdagabb és leg gyengébb 
Rend. Ezt foha egyebüvé nem kell alkalmaztatni, hanem a’ leg pompásabb 
helyekre, a’ melyek fötekéntetet érdemelnek. 

Molnár ?: Várasi építésnek eleji (Pest 1780. 71-73.) 
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Johann Nepomuk Schauff: Theorie des 
Säulenordnungen sammt einer ungarischen 
Nationalsäulenordung... (Pozsony 1790.)
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Johann Nepomuk Schauff: Theorie des 
Säulenordnungen sammt einer ungarischen 
Nationalsäulenordung... (Pozsony 1790.)
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A nemzeti érzés építészeti és képzőművészeti kifejezése iránti igény…

Hesz János Mihály 1820-ban, Novák Dániel 1845-ben indítványozott 
Képzőművészeti Akadémiát. 

Joo János egri rajztanár 1832-ben Művészeti Társaság, 1841-ben magyar 
Athenaeum eszméjét vetette föl.

Ferenczy István 1826-ban az országgyűlés számára készített magyar 
képzőművészeti akadémiai tervezetet. 

Henszlmann Imre 1841-ben foglalkozott e kérdéssel.

Pyrker János László…
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A reformkorban a horizont tudatos szűkítése zajlott, az általános európaiból a csak 
nemzetire.

Vétek-e, hogy Friedrich,a franciás nevelésû, franciául, Mailáth és Mednyánszky 
németül, Kézy és Péczeli deákul írtak?” – kérdezte Kazinczy Bajza Józseftôl 1831-
ben.

A sort folytathatnánk a szlovákul is író Beniczky Péterrel, a magyarul és szerbül 
verselő Vitkovics Mihállyal, a magyarrá asszimilált horvát Dugonics Andrással, a 
szerbről magyarra fordító szlovák Székács Andrással, a társadalmilag magyarrá
asszimilált németekkel; Mátray (Rothkrepf) Gábor, Kertbeny (Benkert) Károly... 
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A romantika a 19. század közepén. 

Rétegépítészet, amely korstílussá vált!

Az életérzéssé váló stílus…

A romantika problémái:

– az első stílus, amivel a társadalom egészében nem azonosul,

– a művészeti ágankénti romantika eltérő jellege,

– az építészeti romantika kettősége: gótizáló és félköríves romantika,

– a magyar építészeti romantika epizód jellege.
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A Vigadó.

Feszl Frigyes és mítosza. 
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A Vigadó épülete és szerepe a nemzeti tudatban. 

A közösség által választott forma első előfordulása.
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Az eklektikus építészet 

– társadalmi háttere,

– szerkezeti jellege,

– részleges elfogadottsága.

Az alternatíva keresése.

A továbbélő klasszicizmus. 
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Idealizált nemzet- és nép-kép az 1880-as években és később. Jókai Mór, Fadrusz 
János, Gárdonyi Géza, Feszty Árpád…

Hogyan tovább…

Szendrei János: “a magyar diszítő stylben van minden tekintetben annyi önálló
művészi elem, mint például az arab stylben; csakhogy mig ez ezredek óta fejlődik, 
a miénk, mondhatnám, mindig el volt nyomva.”

Báró Weissenbach János: “Azok akik, azt hiszik, hogy a magyar diszítményekben a 
tulipán a fő dolog, ugyanabba a hibában leledzenek, mint azok az építő művészek, 
akik, ha valahol egy csúcsívet alkalmaztak, avval büszkélkednek, hogy ők most 
már csúcsíves rendszerben építkeznek.”

Beliczay Jónás: “A dilettantizmustól nem kell annyira rettegni…”

Molnár Viktor a húsvéti tojásfestés motívumaiból bontakoztatná ki a nemzeti 
művészet (építészet) elemeit…

Réthy László: “közösen alkalmazott styl egészéből... (országonként) mindenütt más 
nemzet szelleme sugárzik ki.”
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A nemzeti művészet után feltámadó érdeklődés. A magyar népi díszítőművészet 
kutatása. 

Huszka József 

Malonyai Dezső

Jankó János

Hermann Ottó

A kutatás elvi és gyakorlati problémái. 

A nemzet származásának kérdése – és a lehetséges magyarázatok eltérő
értékelése. 

A társadalom múlt-értékelésének eltérései. 
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Lechner Ödön

Pályája, stílusa, társadalmi háttere…

Az új „stílus”. A „nemzeti forma” programja. Forrásai…
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Lechner Ödön

A sima falfelület újdonsága.

„Keleti” formák.

Saját formavilág.

Huszka József.

Régészeti források.
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Lechner Ödön

Kritikus épületszerkezeti megoldások.

Pártos Gyula szerepe. 

Lechner visszavonulása.
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Lechner Ödön
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A „szecesszió”.

Az elnevezés kérdése. 

– Samuel Bing 1896-ban megnyílt párizsi galériájának cégjelzésében szereplő
elnevezés után – art nouveau,

– anglománoknak modern style,

– Jugend folyóirat 1896-os megjelenése után Jugendstil,

– Bécsben a Secesssion-csoport elnevezése után szecesszió,

– Franciaországban style Métro, style 1900,

– Olaszországban style Liberty,

– Spanyolországban a Jugendstil után arte joven.

Országonként eltérő társadalmi háttér. A beilleszkedés és beillesztés problémái…
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Lechner követői, az „epigonok”. 

A kialakult „formanyelv”. 

A „pártázatos” téglagirlandos stílus.

A perzsa rokonság elmélete és vitatása.

Hampel József: a magyarság a szasszanída kultúrával, közvetve is legfeljebb 
annak hanyatló periódusában érintkezhetett.

Délibábos elméletek.  

A „keleti származás kérdése.

A „halszagú” rokonság… elutasítása és társadalmi okai. 
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Az építészek változó társadalmi háttere hazánkban a 19. század végén. 

Jánszky Béla: “Színmagyar ember nemhogy vállalkozónak, de a szalón-
képesebbnek, úribbnak látszó tervezői pályára sem ment el.”

A nemzeti és faji jelleg 1908-tól az első világháború végéig tartó vitája. 

Lechner Jenő: keleti jelleg = zsidó faji jelleg. 

Gerő Ödön: a “faji jelleg” építészetben tarthatatlan kategória.

Komor Marcell: “tudományos pózzal, a kutatás formájában leszűrt gyűlölet”.

stb.

A vita eredménye a tudatosult társadalmi megkülönböztetés. 

Déry Attila: Az azonosulás kérdései a magyar építészetben

020



Komor Marcell.

Kiterjedt irodalmi munkássága. Vállalkozók Lapja. Komor, Ezrey, E., K…
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Komor Marcell.

Hatása a magyar építészetre.

A származástól független nemzeti érzés…
társadalmi háttere és következményei. 
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Vágó József és László.

„Néplélekre” hivatkozás…

“…amely lüktet minden ország 
modern mûvészetében”, és “ez 
sem valami hazafias nemzeti 
lélek, nincsen ahhoz a 
hazafiságnak semmi köze.”

(Vágó József: Nemzeti építő
stilus (Magyar Művészeti 
Almanach 1905. 151-155.)
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Baumgarten Sándor.

Középületek, iskolák…

Az 1900-as évek vidéki építészeti 
arculatának alakítója. 
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Baumhorn Lipót.

Magyarországi izraelita közösségek építészete 
→ moreszk elemekkel keveredő nemzeti 
formák
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A nem népies szecessziós építészet. 

Osztrák hatások. Otto Wagner és köre. 

A „szecessziós” formákba foglalt népies motívumok problematikus fogadtatása.

A népies formák alternatívái. 

A szecesszióba foglalt barokk és újklasszicizmus. 

Szecesszió és képzőművészet.
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Kőrössy Albert Kálmán.

A barokkos szecesszió.
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Kármán Aladár és Ullmann Gyula. Bécsi példák után…
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Társadalmi és építészeti alternatíva keresése a 20. század elején. 

A hiteles formák forrása. 

A paraszt és nép fogalma és vitája. A népi formák elutasítása. 

A nép és a nemzet különbsége!

Rippl-Rónai József: “nagyon téves azt hinni, hogy vidéken ‘csakis’ a parasztviselet 
magyar. A magyar motivumok és a ‘magyar’ művészet közt  igen nagy különbség 
van. Olyan nagy, hogy igen könnyű megérteni, ha arra az alapra helyezkedünk, 
hogy a művészet csak nemzetközi értelemben művészet. Más nem is lehet.”

Hauszmann Alajos: “A népies fogalom nem is fedezi mindenkor azt, amit ‘nemzeti’
alatt értünk.”

Vágó József: „a néplélek… lüktet minden ország modern művészetében” és “ez 
sem valami hazafias nemzeti lélek, nincsen ahhoz a hazafiságnak semmi köze.”
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A finn példa. 

A nemzeti nyelv és hagyomány vállalása, a nemzeti forma keresése.

A finn rokonság vitatása és vitája. 

A finn rokonság, germán építészet…

Az erdélyi nosztalgia. 

A „menedék építészet” programja. 
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Lars Sonck és hatása a magyar építészetre.
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Lars Sonck és hatása a magyar építészetre.
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Kós Károly. A népi-paraszti építészet, mint forrás + finn példák. 

Nem a legtöbb megszerzése, hanem a legkevesebb megtartása.  
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Kós Károly. 
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Kós Károly.

A menedék-építészet érzése és 
grafikája. Az „egyedül vagyunk”
érzés.

Kudarca: a társadalmi háttér hiánya.
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Zrumeczky Dezső. A magyar népies nélküli finn építészet programja.  
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Toroczkai Wigand Ede. Erdélyi, hegyvidéki népi építészeti formák.
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Mende Valér. Premondern népiesség
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Márkus Géza. 

A szecesszióba hajló
népies építészet.
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A „stílusok” hanyatlása.

A TITANIC. 

A kimutatott gazdagság erkölcsi problémája. 

Visszatérés a klasszicista építészethez. 

A nemzetközi forma új hulláma.
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A Nemzeti Színház tervpályázata.
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Városi Színház, 
Erkel színház.

Az építés közbeni 
változtatás okai…
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