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Bevezető 

A tervpályázatok az egyetemes építészettörténet utolsó két évszázadának meghatározó 

momentumaiként tarthatóak számon. Eszmei céljuk kezdettől fogva az volt, hogy a 

legfrappánsabb építészeti gondolat, a legalkalmasabb tervező győzedelmeskedhessen egy adott 

tervezési feladat megoldása során. A nemzetközi építészeti tervpályázatok megszületésük óta 

vitathatatlanul a szakma legreprezentatívabb eseményei közé tartoznak. Az egyetemes 

építészettörténeti szakírás azonban a közelmúltig nem szentelt kiemelt figyelmet a témának, a 

pályázatok történetének átfogó bemutatását céljául kitűző monográfiák száma elenyésző volt 

eddig.
1
 Történeti pályázatokról születtek már tudományos elemzések, de a pályázat, mint önálló 

jelenség átfogó kutatása, összefüggéseinek szélesebb körű vizsgálata még elvégzendő feladat, bár 

az utóbbi néhány évben a téma iránti növekvő érdeklődést mutatják az új publikációk is.
2
 

Magyarország építészetében is már több mint másfél évszádos múltra tekinthet vissza a 

tervversenyek intézményrendszere, de a hazai szakirodalom – néhány kivételes írást leszámítva
3
 

– eddig kevéssé foglalkozott a pályázatokkal. A szakma- és intézménytörténeti szempontú 

kutatás mellett a versenyek építészeti formálásra gyakorolt hatásának analízise is aktuális kérdés; 

a XIX. században különösképp, lévén a historizmus már a pályázati rendszer elterjedésével 

párhuzamosan alakult ki, így annak figyelembe vétele nélkül bizonyosan nem is tárgyalható teljes 

körűen. Erre mutat az is, hogy itthon az utóbbi időkben megjelent korabeli építész-életműveket 

tárgyaló monográfiákban már többnyire találunk a tervezők pályázati részvételét tárgyaló külön 

fejezetet.
4
 Jelen értekezés a magyarországi késő historizmus 1890 utáni korszakának 

tervpályázati világát igyekszik feltárni az első világháborús összeomlásig. A korábbi évtizedek – 

főként a kiegyezés környékének – pályázatairól születtek elsősorban eddig publikációk,
5
 de 

abban a korszakban még főként kiemelkedően reprezentatív épületek tervezésére rendeztek 

                                                           
1
 Összesen két átfogó kötet jelent meg a témáról: Architectural competitions 1792-today. Szerk.: Mattie, Erik – De 

Jong, Ceres. Benedikt Taschen, Köln 1994. illetve: Hilde de Haan–Ids Haagsma: Architects In Competition, 

International Architectural Competitions Of The Last 200 Years. Thames&Hudson, London 1988. Valamint egy a 

brit XIX. századi pályázatokról: Bassin, Joan: Architectural Competitions in Nineteenth Century England. UMI 

Research Press, Cambridge 1984. 
2
 Pl: Leitāne-Šmīdberga, Linda: Architectural Competitions in Latvia (1860–2013). in: Architecture and Urban 

Planning. 2014. 9. 6-14., Chupin, Jean-Pierre–Cucuzzella, Carmela –Helal, Bechara: Architecture Competitions and 

the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry. KTH, Stockholm 2015. 
3
 Pl: Gábor Eszter – Verő Mária (szerk): Az ország háza : Buda-pesti országháza tervek 1784–1884. Szépművészeti 

Múzeum, Budapest, 2000., Kemény Mária: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. Osiris Kiadó, Budapest 

2015. 
4
 Pl. Pilkhoffer Mónika Lang Adolfról, vagy Rozsnyai József Meinig Arthurról írt monográfiájában. 

5
 Hajós György: Buda-Pest városrendezési tervpályázata 1871-ből. In: Évfordulóink a műszaki és 

természettudományokban. (1996) 117–120.  Komárik Dénes: Az 1861-es ideiglenes országháza tervpályázat. In: 

Gábor – Verő 2000. 105–125. Nemes Márta: A pesti Német Színház újjáépítési tervpályázata 1847-ben: Carl 

Roesner és G. Louis ismeretlen tervei. in: Építés- Építészettudomány. vol19.(1987–1988) no1-2. 169-190., Marótzy 

Katalin: Ybl Miklós és az építészeti közélet – pályázatok a Magyar Mérnök– és Építészegyletben. Ars Hungarica 40 

(2014) 4. 489–496. 
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versenyeket. Így ezek jelentősége egyenként is nagyobb volt, miáltal a kevesebb, ám nagyobb 

fontosságú versenyek önálló tanulmányok témáját képezhették – és képezik is. Az 1880-as és 

’90-es évek fordulóján – éppen a historizmus kései korszakának kezdete táján – nőtt meg 

számottevően az országos nyilvános pályázatok száma, így a korszak széles körű vizsgálatát 

tűztük ki célul a kutatás során. A részletes adatgyűjtést 1891-től, Ybl Miklós halálától kezdtük és 

Magyarország első világháború végi összeomlásával – s emiatt a pályázatok átmeneti 

elsorvadásával – zárul az időintervallum 1918-ban. 

E bő negyedszázad szakmai sajtójának széleskörű átvizsgálása volt a kutatómunka legfontosabb 

alapja, és forrása. A pályázati témájú sajtóhírek, cikkek és a publikált pályatervek mentén teszünk 

kísérletet a pályázatok sajátosságainak korabeli feltárására. Az értekezés első számú melléklete 

az összes hazai, e korszakban meghirdetett pályázatot tartalmazza a róluk fellelhető valamennyi 

információval és forrásjegyzékkel. Az ismert versenytervek sokasága
6
 nem teszi lehetővé a teljes 

körű bemutatást, így csak a fontosabb kultúr– illetve stílustörténeti jelentőséggel bíró művek 

sorával igyekezhetünk megvilágítani a korszak tendenciáit. Tekintve, hogy a versenyhelyzet 

különleges körülményeket teremt, a pályaművek jelentősége túlmutat a megvalósulást lehetővé 

tevő – engedélyezési-, kiviteli-, elszámolási – terveken. A pályamunkák a szakma és társadalom 

felé is reprezentatív céllal készülnek, egymással összevetve többet mondanak az utókor számára; 

nem pusztán egy-egy konkrét épület megvalósulásának dokumentumai, hanem a mindenkori 

építészeti gondolkodás és tervezési módszertan hiteles lenyomatai az építészeti írás szövegei 

mellett. A pályázati dokumentumok különösen beszédesek az építészeti gondolkodás 

fejlődésének szempontjából.  

A kutatás fókuszában álló építészeti korszak, a század végén és a századfordulón virágzó késő– 

vagy más néven stíluskeverő historizmus sokáig erős kritikákat kapott.
7
 E kritikák mind a 

megelőző, mind a következő korszakokhoz képest alacsonyabbra értékelték ezt az irányzatot, 

ezért a mai napig kevésbé ismert korszaknak számít, bár az ezredforduló óta szaporodó irodalom 

egyre mélyebben feltárja értékeit.
8
 Ezért is véljük úgy, hogy a Magyarországon széles körben 

éppen ebben a korszakban elterjedő pályázati jelenség beható vizsgálata új szempontokat kínálhat 

az 1880-as években kisarjadó, a második világháborúig túlélő stíluskorszak építészetének jobb 

megértéséhez.  

                                                           
6
 Becsléseink szerint hozzávetőlegesen egy-másfélezer tervből több ezer tervlap áll rendelkezésünkre a korabeli 

sajtóban publikálva és egy-két száz eredeti pályatervi rajz a különféle archivumokban.  
7
 A nemzeti formanyelv megalkotására törekvő irányzatokkal, majd a modernizmussal való összehasonlítás 

eredményeként. Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet. Nyugat 11 (1918) 6., Bierbauer Virgil: Két 

korszak mezsgyéjén. In: Az 50 éves Vállalkozók lapja. Jubileumi albuma 1879–1929. Szerk.: Lakatos Mihály. 

Budapest, 1930 115–121. 
8
 Ennek tanúbizonysága a nemrég megjelent korszak-összefoglaló is: A magyar művészet a 19. században. Szerk.: 

Sisa József. Osiris Kiadó, Budapest 2013. 
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1. Tézis: 1891 és 1914 között az évente kiírt pályázatok száma nőtt a korábbi évtizedekéhez 

képest és az 1910-es évek elején tetőzött. 

Átvizsgáltuk a korszak építészeti szaksajtójának valamennyi lapszámát a vizsgált korszakban. Az 

Építő Ipar, a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye, ~Heti Értesítője, a Vállalkozók Lapja 

és a Magyar Pályázatok illetve Magyar Építőművészet című szaklapok pályázatokról szóló 

adataiból készült egy katalógus, mely összesíti a Magyarországon kiírt országos építészeti 

tervpályázatokat. Ez jó közelítéssel tartalmazza a korszakban kiírt országos pályázatok többségét. 

Ennek alapján elmondható, hogy az 1891-1918 közötti időszakból több mint ezer pályázatról 

tudunk, évente átlagosan 30-40 versenyt hirdettek meg építészeti tervezésre. A korszakban 

megfigyelhető két csúcspont; a Millenniumi kiállítás és az első világháború előestéjének évei, 

melyek között a századfordulón (1899–1903 között) látványos hirtelen visszaesés tapasztalható, 

melyet ugyanilyen hirtelen fellendülés követett. Összességében elmondható, hogy az 1891-től 

kezdve az 1910-es évek elejéig tartó időszakban évente több pályázatot írtak ki, mint a kiegyezést 

közvetlenül követő évtizedekben. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 3., 4., 6. 

 

 

2. Tézis: Megfigyelve a pályázatok területi eloszlását, egyértelműen kitűnik Budapest 

túlsúlya, az összes kiírás több mint negyede vonatkozott a fővárosi helyszínekre. Ha a 

Budapesten kívüli nagyvárosok pályázatkiírásainak számát lakosságuk arányában 

szemléljük, abból következtethetünk a pályáztatás gyakorlatának elterjedtségére. 

A pályázatok fővárosi koncentrációja is alátámasztja, hogy bár ekkor még csak az ország 

lakosságának mintegy 5%-a élt Budapesten, a polgári fejlődés itt összpontosult. Megfigyelhető 

azonban, hogy ahol sikeresen zajlott egy pályázat, ott rövid időn belül újabb kiírások 

következtek, nem ritkán egész sorozatot produkálva, például Szabadka, Pozsony, Lőcse 

városaiban megfigyelhető, hogy az első sikeres országos pályázat kedvező tapasztalatai után 

hamar további kiírások jelentek meg. A városiasodó települések országszerte igyekeztek az 

alakuló új–, illetve korábbi épületüket kinövő régi intézményeiknek reprezentatív székházakat 

építtetni, melyek tervezésére helyi építészek híján egyre inkább a népszerűsödő nyilvános 

tervpályázat eszközéhez nyúltak. Ezek országos versenyek voltak, e nem kimondottan országos 

jelentőségű épületek esetén is. A Magyar Mérnök- és Építészegylet növekvő tekintélyét mutatta, 
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hogy a települések elöljárósága mind gyakrabban fordult hozzájuk bírálatban vagy akár már a 

kiírás összeállításában való segítségért. Ez alól kivételt jelentettek egyes németajkú többséggel 

bíró városok – például Brassó –, ahol a magyar egylet helyett inkább a bécsit kérték fel bírálatra. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 2., 3. 

 

 

3.A. Tézis: Az építész-szakmai szervezetek, úgy, mint a Magyar Mérnök– és Építészegylet 

valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége, a korszakban végig a legfontosabb kérdések 

között tartották napirenden a tervpályázatok ügyét, melyet rendszeresen kiírt egyleti 

pályázatokkal is igyekeztek segíteni. 

A tervpályázatok rendezésének kérdését több ízben a kormányhoz illetve miniszterekhez intézett 

felterjesztések formájában próbálták előmozdítani, 1891-ben, 1902-ben és végül 1912-ben is. 

Ennek a folyamatnak a fordulópontja az 1908-as 79049/1908 számú kereskedelmi miniszteri 

rendelet, mely szabályozta a pályázatok eljárásrendjét, és amelynek jótékony hatásait néhány 

évvel később már a szakma is elismerte. A szakmai szervezetek tagjai közül néhányan különösen 

aktívak voltak, és a kezdeményezések élére álltak, mint például Ney Béla, illetve a fiatalabbak 

közül Sterk Izidor, Magyar Vilmos és Komor Marcell. Utóbbiak amellett, hogy maguk is 

többször indultak pályázatokon, számos publicisztikát, kritikát, tervkiállítás beszámolót 

jegyeztek, illetve rövidebb-hosszabb ideig szaklapot is szerkesztettek. A zajló pályázatokban és 

az érdekképviseletben való közreműködés mellett a szakmai szervezetek egyleti ún. 

ideálpályázatokat is rendszeresen kiírtak, melyekkel egyrészt a lebonyolítás mintaszerűségével 

igyekeztek példát mutatni a pályázatot kiíró megrendelőknek, másfelől a szakma által aktuálisnak 

tartott kérdésekre kívánták felhívni a nagyközönség – köztük a potenciális építtetők – figyelmét.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1., 2., 3. 

 

 

3.B. Tézis: A szakmai szervezetek a pályázatok típusai közül rendre a nyilvános titkos 

pályázat módszere mellett foglaltak állást, továbbá protekcionista felfogással a hazai 

építészek érdekvédelmének igényét hangsúlyozták a nemzetközi versennyel szemben.   

Az érdekképviseleti szervek nem csak a tervező megfelelő kiválasztásának folyamatát tartották 

fontosnak, hanem a lezajlott tervpályázat eredményének minél szélesebb körű nyilvánosságát is. 
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A korszak folyamán az állami beruházások túlnyomó többségére valóban nyilvános, titkos 

pályázatot írtak ki, a meghívásos-névaláírásos pályázatok inkább a – csekélyebb számú – 

magánépítkezésekre kiírt pályázatokat jellemezték. A fenti szervezetek ugyanakkor elsősorban a 

hazai építészeti közélet és építészeti alkotómunka fejlődését tartották szem előtt, így fontosnak 

tartották, hogy az országos pályázatokon bármely Magyarországon praktizáló tervező 

indulhasson. A nemzetközi pályázatok kiírását ezzel szemben legfeljebb azokban a speciális 

esetben támogatták, ha azt a beruházás léptéke, vagy rendkívüli követelményei feltétlen 

megkívánták (például a Nagyvásárcsarnok, vagy a Duna hidak), más esetekben kifejezetten 

ellenezték. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 3., 5. 

 

 

4. Tézis: A pályázatok lefolyásának tisztaságáról elmondható, hogy az összejátszásra, az 

egyes zsűritagoknak a hozzájuk valamilyen szálon köthető pályázók előnyösebb díjazására 

kétséget kizáróan kevés, elszigetelt példát találhatunk, általános – a teljes pályázati életet 

eluraló – jelenségként ez nem volt jellemző. 

Az 1890-es évekre – elvileg – már megszilárdult a pályázatok lebonyolításának rendszere, a 

titkos pályázatok esetén a tervlapokra és egy mellékelt lezárt borítékra csak a jeligét volt szabad 

felírni, a zárt borítékba tették a pályázó nevét. A bírálat folyamán díjazott és megvett tervek 

jeligéjét volt csak szabad felbontania a zsűrinek, a többi jeligés levelet bontatlanul kellett hagyni 

– nem ritkán meg is semmisítették őket. A gyakorlatban ez nem minden esetben teljesült 

maradéktalanul, és néha botrányt okozott, hogy egyesek (többnyire a díjazásról lemaradt 

pályázók) arra panaszkodtak, hogy a zsűri a tervezők ismeretében döntött a díjakról. Az adataink 

töredékesek, nem lehetséges megalapozott ítéletet mondani, de még az ismert zsűri- és pályázói 

névsorok alapos összevetésével is csak találgathatunk. Bizonyos, hogy a pályatervek 

titkosságának teljesülése több esetben kérdéses volt – például a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár 

1904-es tervversenyénél. Kivételes esetben voltak csak olyan szélsőséges példák, mint amikor a 

jeligék felbontása a nem díjazott pályaművek szerzőinek tudomására jutott – például a brassói 

evangélikus iskola 1901-es pályázatán. Ezen kívül a nagyszabású pályázatokon az 1900-as 

évekre már számos elsővonalbeli építész (vagy ~páros) rendelkezett pályaterveiken is 

egyértelműen felismerhető, karakteres stílussal, így a jeligéken vélhetőleg sokszor eleve átláttak a 
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zsűrorok; különös tekintettel arra a lehetőségre, hogy a tanár esetlegesen volt diákja tervét 

felismerhette. Azonban összességében a korszak több száz dokumentált pályázata közül ilyen 

kirívó visszásságokra csak 1-2 tucatnyi példát ismerünk. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1., 2., 3., 6. 

 

 

5. Tézis: A pályázatok, és legfőképp a pályatervek publikálása illetve kiállítása egyrészt az 

építészet és az építész-szakma reprezentációjaként működött a polgárság felé, ugyanakkor a 

szakma képviselői számára egymás közötti fórumként is funkcionált. 

A tervezési versenyek egyik fő velejárója a pályaműveken keresztül folyó szakmai diskurzus, 

melynek során a pályatársak kiérlelt gondolataikat formába öntő pályamunkák 

tanulmányozásával és megvitatásával folytattak egymással párbeszédet. Ennek bőséges, szinte 

feldolgozhatatlan mennyiségű írásbeli nyoma maradt bírálatok, és arra adott reakció-cikkek 

formájában. 

A nagyközönség – ebben az esetben a polgárság – számára való átláthatóság megteremtése volt a 

pályázatok másik fő célja. Alkalmat adott a leendő használók számára betekinteni a lehetséges 

alternatívákba, a tervezők számára pedig ars poeticájuk kifejtésére a nyilvánosság előtt. 

Rendszeressé váltak a pályaterv-kiállítások, például az Magyar Mérnök- és Építészegylet 

székházában és az Iparművészeti Múzeumban is rendeztek ilyeneket. 1904-ben az Építő Ipar az 

addigi legkiemelkedőbb érdeklődésről adott számot, amikor a Rudas és Gellért fürdők terveit 

kiállították – két hét alatt több mint 2000 látogató érdeklődését kielégítendő. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1., 2., 3., 6. 

 

6.A. Tézis: A pályatervek többsége a vizsgált korszakban nem hozott építészeti innovációt, 

hanem történeti, vagy kortárs mintákat követtek. 

Annak ellenére, hogy természeténél fogva a nyilvános pályázat a szabad építészeti formálás 

legszélesebb lehetőségét adja az tervezők kezébe, mégis inkább a megrendelő, vagy a zsűri 

feltételezett elvárásaira való apellálás meghatározó tényező volt a korabeli pályatervek során 

végigtekintve. A pályaterv kulcsszerepe az építészeti formálás megújításában kifejezetten ritka 

eset volt, ilyen például a Millenniumi Kiállítás történelmi csarnokánál Schickedanz Albert egyéni 
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ötlete, melynek végül Alpár Ignác adta a végső formát. A pályaterv szokványos konvenciókat 

követő mivoltára szemléletes példa, hogy a Komor Marcell–Jakab Dezső páros legalább két ízben 

bizonyíthatóan barokk tervvel nyerte el a zsűri elismerését, majd végül a megbízót utólag győzték 

meg a szecesszióra való váltásról – mintha a pályázat lefolyása éppen, hogy ellenétben állna a 

progresszióval. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1., 2., 5., 6. 

 

 

6.B. Tézis: A korszak pályázatain az építészeti formálás fő kérdése nem a szecesszió és a 

historizmus ellentéte, a pályázók sokkal inkább ezek különböző fajtájú keverésével 

kísérleteztek. 

Látható, hogy a szecesszió mindkét nagy ága: a magyaros és a nyugatias is egyaránt országosan 

jelen volt a századforduló utáni években és bár nyerni is lehetett vele, nem uralta a pályázatok 

többségét. Ahogy a historizmust ekkor még továbbra is széles körben gyakorolták a tervezők, ez 

a pályaterveken is visszaköszönt, azonban a tisztán – századforduló előtti formájában – való 

alkalmazása visszaszorult és összességében az átmeneti stílusok kerültek többségbe. Ezek között 

találunk példát a historizáló és századfordulós elemek vegyes – additív – alkalmazására, illetve a 

konvencionálisabb összképet szecessziós részletekből szövő, illetve a historizáló részletekből 

szecessziós összképet formáló módszerekre egyaránt. Határozottan felfedezhető az átjárás egyes 

életművekben e két irányzat közt.
9
 Igen sok példát találhatunk alternatív pályatervek beadására, 

amikor egy építész többféle stílusvariánst is benyújtott ugyanazon versenyre.
10

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 2., 6. 

 

 

6.C. Tézis: A szecessziós pályatervek építészeti megformálásáról általában elmondható, 

hogy nagyon kevés esetben szakadtak el teljes mértékben a historizmustól. 

A pályatervek homlokzatainak dekorációja jellemzően az alsóbb, lábazati részektől kezdve felfelé 

haladva mutat egyre több szecessziós vonást. A századfordulós tervek tipikusan leglátványosabb 

elemei a homlokzatokat megkoronázó pártázat, az organikus ívekben hullámzó oromzatok és 

                                                           
9
 Pl: Jónás fivérek, Komor–Jakab páros vagy Császár K. Ferenc. 

10
 Pl: Wágner Gyula a kaposvári törvényszék pályázatán [1903.3.] vagy Tőry Emil a kultuszminisztériumén 

[1904.20.]. 
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attikadísz-költemények. Sok esetben az átmeneti terveknél az inkább historizáló jellegű 

homlokzatokat is tisztán szecessziós elemek zárják le vertikálisan. Azonban a túlnyomórészt 

szecessziós részletekkel bíró pályaművek homlokzati rajzait megfigyelve is feltűnik, hogy a 

lábazat és a földszinti falfelületek kváderezése a terven inkább klasszikus – vagy szorosan abból 

származtatható. Az 1900-as évek közepétől egyre inkább a pályázati terveken is tapasztalható az 

a tendencia, hogy a szecesszió mindkét (nyugatos és magyaros) nagy ágába sorolható tervek 

kezdtek elszakadni a szinteknek mindenáron hierarchiát adni akaró késő historizáló módszertől és 

egy lépést tettek a modern felé. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy főleg függőleges elemekkel 

oldották meg a homlokzatok tagolását, míg a vízszintes elemek – főleg az övpárkányok – 

alkalmazása látványosan visszaszorult. Egyre gyakoribbá vált a kettő, de néha már három szintet 

is azonos architektúrával kiképző formálás. A századfordulós pályatervek eme innovációját a 

továbbélő – korszerűsített – historizmus és a klasszicizáló premodern is egyaránt magáévá tette, 

és egyre inkább alkalmazta.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1., 2., 6. 

 

 

6.D. Tézis: A stílusválasztást az esetek túlnyomó többségében a tervező szabad döntésére 

bízták a kiírásokban, de egyes megrendelői körök elvárásai, illetve egyes funkciókhoz a 

szakma többsége által adekvátnak tartott stílusok illetve formálásmódok preferálása 

bizonyíthatóan megjelent. 

Az 1891-1918 közötti korszakban nagyon kevés esetben követeltek meg a pályázati kiírásban 

konkrét stílust. Azonban egyes funkciókhoz (például törvényszék, képzőművészeti múzeum) 

továbbra is a klasszikusabb formálást tartották ildomosabbnak. Így csupán az „épület 

rendeltetésének megfelelő architektúra” szerepelt általában a kiírásban, melyhez ritkábban a stílus 

megfelelőségét is hozzátették. Azonban ezt szemmel láthatólag nem kezelték minden esetben 

szigorúan, vélhetőleg az adott zsűri pillanatnyi tetszése felülírhatta a kiírás ezen passzusát. 

Konkrétan nevesíthető azonban a törvényszékek épületeivel szembeni klasszicizáló barokk 

elvárás még az 1900-as évtizedben is, vagy a Szépművészeti Múzeum, ahol a rendeltetésnek 

megfelelő stílus kért a kiírás, erre az egyébként mindig középkori formákból dolgozó Pecz Samu 

is klasszicizáló tervvel válaszolt. A stílus jelentősége – bár önmagában nem generált olyan heves 

ideológiai vitákat, mint a század közepén – nem szorult teljesen háttérbe. Noha a bírálatok a 



Székely Márton Építészeti tervpályázatok Magyarországon 1891–1918 között Tézisfüzet 

9 

 

rendeltetésnek való megfelelést, vagy a választott irányú architektúra maga nemében való 

sikerültségét elemezték; bizonyos esetekben mégis érvényesülni látszottak megrendelői 

stíluspreferenciák illetve az egyes rendeltetések adott történeti stílushoz való társításának 

gyakorlata. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 1., 2., 3., 6. 
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