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1. Előszó
A XIX. század építészetének megítélése folyamatosan változik, a korábbi elítélő
hangnemet1

fokozatosan

az

elismerés

váltja

fel2

immár

nem

csak

az

építészettörténészek, hanem a nagyközönség körében is. A szakirodalom már régóta
foglalkozik behatóan a korszakkal és napjainkban egyre több, a historizmus
stílusáramlatait követő építész monográfiája jelenik meg szép kiállítású könyvek
formájában is a tudományos közleményeken túl.
Wéber Antal a korszak meghatározó építész-egyénisége volt, életművét – egy Ybl Ervin
által a XX. század közepén írt folyóiratcikken kívül – nem dolgozták fel részletesebben.
Az összefoglaló munkákban megemlékeznek róla egy-egy jelentősebb alkotása kapcsán,
a korszak-monográfiákban elismeréssel utalnak rá.
Jelen értekezés elsősorban Wéber Antal építészetének feldolgozását tűzi ki céljául. Az
adatok összegyűjtésén túl a disszertáció a stílus vizsgálatára tesz kísérletet. A z
építészeti romantika után a neoreneszánsz stílus a XIX. század második felében a
historizmus uralkodó áramlata lett, vidéki nagyvárosaink némelyike és Budapest szíve
ennek az időszaknak köszönheti egységes képét. A stílust a disszertáció az egyes
épületek kompozíciójától a részletképzésig a reneszánsz előképek szempontjából
vizsgálja.
Ebben

a

formában

is

szeretnék

köszönetet

mondani

családomnak

és

az

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék munkatársainak, elsősorban témavezetőmnek
Krähling Jánosnak. Emberi és szakmai támogatásuk meghatározó volt számomra.
A kutatást 2004-ben az NKA – Nemzeti Kulturális Alap – Építőművészeti
Szakkollégiuma Támogatta.

Fülep Lajos még így írt a főváros XIX. századi kiépítéséről: „habarcsból főúri reneszánsz palotákat mímelő
bérházak rettenetes városa”. (Fülep 1923 p. 47.)
2 A megítélés változásában fontos szerepe volt a XIX. századot feldolgozó monografikus műveket alkotó,
összefoglaló munkákat szerkesztő és a stílus kérdéseivel objektíven foglalkozó kutatóknak: Ybl Ervinnek,
Zádor Annának, Komárik Dénesnek és tanítványaiknak.
1
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2. Kutatástörténet és források
Wéber Antal építészetét tudományos igénnyel először Ybl Ervin dolgozta fel 1957-ben.3
Kutatásának az alapját a XIX. század végén megjelent publikációk, a Fővárosi Tanács
irat- és tervanyagának, és a Magyar Országos Levéltár Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumának iratai képezték. Forrásmunkaként ez a XXI. századi kutatónak
nélkülözhetetlen munka, mert az akkor még kutatható iratok és tervek jó része
megsemmisült vagy elkallódott.
A XX. század második felének szakirodalmában, a XIX. századi épülettípusokra
koncentráló publikációk röviden szólnak munkásságának kiemelkedő alkotásairól, de
az összefoglaló művekben csak néhány félmondatot áldoztak bemutatására. A magyar
építészettörténettel foglalkozó 1998-ban megjelent összefoglaló könyvben Sisa József is
csak röviden említi Wébert a romantikus építészet néhány emléke kapcsán, illetve mint
a historizmus idősebb képviselőjét, a Sugárút kiépítésével kapcsolatban.4 Wéber Antal
egyes épületeivel a kortárs építészettörténeti szakirodalom behatóbban foglalkozik, az
általa tervezett bérházakkal és kastélyokkal kapcsolatban részletesebb adatokkal és
mélyebb értékelésekkel találkozhatunk.5
A magyar historizmus építészetét összefoglaló legfrissebb munka, Merényi Ferenc és
Déry Attila könyve Wéber Antalt az eklektika első nemzedékének Ybl utáni
legjelentősebb alakjaként mutatja be, röviden felsorolja néhány jelentősebb munkáját,
építészetét nem értékeli részleteiben.6
Wéber Antal életrajzának feltárásakor jelen kutatás elsősorban az építész működésének
jubileumára megjelent cikkre,7 illetve nekrológjaira támaszkodott. Utóbbiakkal
kapcsolatban fenntartással kellett élni, mert míg a XIX. század második felében egy
szobortalapzat szerzőségével kapcsolatban is több héten keresztül jelentek meg
híradások, a mester halála után közvetlenül természetesen senki sem tartotta volna
méltónak, hogy helyreigazítást kérjen egy-egy terv szerzőségével kapcsolatban.8 A XX.
század elején már némi távolságtartással írtak Wéber Antalról. Jakabffy Ferenc cikke
Ybl 1957
Sisa 1998
5 Sisa 2004, Déry 2005, Déry 2006, illetve egyes épületeiről készült tudományos dokumentációk. (Bibó
1970, Bor 1990, Farbaky 2001, Gedai 1963, Vadas 2004)
3
4
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azért is érdekes, mert Ybl Miklós munkatársaként a korszak építészeti világának
szemtanúja volt,9 Fábián Gáspár 1937-ben már „egy elfelejtett nagy magyar építőművészről”
írt.10
A korabeli szakirodalomban11 rendszeresen közölték a jelentősebb épületek leírását,
alkalmanként alaprajzokkal, homlokzatokkal és metszetekkel, és a nagyközönségnek
szóló hetilapokban12 is ismertettek néhány nagyszabású épületet, elsősorban
kastélyokat szép illusztrációkkal kísérve. A kisebb munkákról az Építési Iparban és a
Bauzeitungban hetente megjelenő – az aktuálisan engedélyezett terveket felsoroló – lista
adott híradást. Ebben a rovatban a Városi Tanácshoz benyújtott tervek engedélyeiről
volt szó, az innen, mint másodfokú hatósághoz – a Fővárosi Közmunkák Tanácsához
„áttétetett” tervek sorsáról a Tanács jegyzőkönyveiből lehetett tájékozódni.13 A jelenleg
fellelhető tervtári anyag – Wéber építészetének tekintetében – meglehetősen hézagos.
Munkásságának

korai

szakaszából

csak

az

Ybl-hagyatékban

fennmaradt

nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély terveit sikerült megtekinteni. A vidéki levéltárakban
és a Magyar Országos Levéltárban nem bukkantak fel eredeti tervek. A korabeli és a
XX. századi helytörténeti munkák közül a korábbiakra lehetett jobban támaszkodni az
adatgyűjtésben.
Wéber fővárosi munkásságának első idejéből az Építési Bizottmány anyagaiban csak
néhány tervlap és néhány irat maradt meg.14 Az Építési Bizottmány működése utáni
időszakban az engedélyezendő terveket a városi tanácshoz kellett benyújtani, ezek a
tervek ma a Fővárosi Nyilvántartó és Mérnökiroda Tervtárában vannak. Itt a jelenlegi
helyrajzi számok szerinti keresés csak részleges eredményre vezetett, a tervanyagról
nem áll rendelkezésre mutató, úgy tűnik sok terv kallódott el.15 A Fővárosi Közmunkák
Tanácsának tervanyaga alig 200, elsősorban közművesítéssel kapcsolatos tételt
tartalmaz, szerencsére a jegyzőkönyvek teljesek, ami az épületek datálásában további
pontosításokat tett lehetővé.

Déry – Merényi 2000 p. 26-27.
ÉPIP 1886 p. 491-493.
8 Néhány ilyen módon megjelent helytelen adat feltűnik a kortárs szakirodalomban is, például a Brüllpalota, a Schneider-ház és a Stern-ház építésével kapcsolatban.
9 VL 1881. március 6.
10 Fábián 1937
11 ÉPIP, BZ, MMÉK
12 MN, VU
13 BFL II.1.a
14 BFL XV.17.b.311
15 A szakirodalomban korábban már publikált tervek egy része sem lelhető fel jelenleg.
6
7
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Mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építésze, Wéber Antal számos vidéki és
fővárosi oktatási épületet tervezett. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium anyaga a
II. világháborúban és 1956-ban is jelentős károkat szenvedett, a XIX. század végéről
csak az éves költségvetések és ezek indoklása áll rendelkezésre. A vidéki iskolák
katalógusának összeállításakor elsősorban Ybl Ervin kutatására lehetett támaszkodni, ő
még tanulmányozhatta a később elpusztult anyagokat. A vidéki iskolák terveit az
építkezés után visszajutatták a Minisztériumnak, az illetékes levéltárakban legfeljebb a
visszaküldés tényére lehetett adatot találni. A Tudományegyetem néhány fővárosi és
vidéki épületét az 1882-es berlini egészség- és mentésügyi kiállítás alkalmából, majd a
századfordulón publikálták, ezek műszaki tervei innen ismertek.16
A XIX. századi fényképeszet fennmaradt archív felvételei segítettek néhány már
elpusztult épület építészeti azonosításában, a ma álló épületek esetében bizonyítható
volt néhány átépítés ténye. A XX. századi átalakításokról részben a Budapesti Műemlék
Felügyelőség anyagai tájékoztatnak.17 A Fővárosi Levéltárban kutatható anyagban
található felmérési tervek segítséget nyújtottak abban is, hogy a ma nem bejárható
épületek belső elrendezéséről tájékozódni lehessen.
A fennmaradt tervanyag tekintetében ugyan szomorú a kép, de maguk az épületek
nagyrészt szerencsésen megmaradtak és a stílusvizsgálat tekintetében fontos
homlokzataik és belső reprezentatívabb térsoraik nem szenvedtek el sok átalakítást, így
a kutatás egyik elsődleges forrásaként szolgálhattak. Azonosításuk a korabeli adatok
alapján a fővárosi épületek esetében egyszerű volt, a vidéki városokban sem jelentett
különösebb nehézséget. A fizikai valójában létező épített örökségre való erős
támaszkodást indokolta az is, hogy az akár létező tervek sem feltétlenül
részletgazdagok, illetve egy megrajzolt terv és a megvalósult építészeti forma között
akkor sem volt egyértelmű megfeleltethetőség, az esetleges kivitelezés közbeni
változtatásokon kívül nagyon jelentős volt a helyszíni építészeti-művezetés szerepe.

16
17

Korányi 1882, Orvoskar 1882, Tanintézetek 1882, Egyetemek 1900-1908
BFL XV.17.e.306
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3. A historizmus időszaka Európában – rövid áttekintés
A XIX. század építészete Európában rendkívül sokszínű képet mutat a megelőző
korszakokhoz képest. Az építészeti szakirodalom fejlődése és a könyvek gyors
terjesztése ellenére a nemzeti sajátosságok talán látványosabbak, mint korábban.
Azonos azonban a szemlélet, amit Szentkirályi Zoltán a következőképpen jellemez:
„folytonosan kiterjedő tér, illetve a teret foglaló tömeg helyett a kettő határát jelző érintkezési
felület válik dominánssá”. Az épület homlokzata hordozza a jelentést, formálása nem
egyszerűen felületi díszítés, hanem a kor társadalmi törekvéseinek kifejezése. „A
fejlődés gondolatának felismerésétől kezdve a megismerés elsőrendű feltétele a vizsgált jelenség
„múltjának” megismerése: az adott magyarázatot a „jelen” állapotra. A historizáló stílusok
mögött ugyanez a szándék húzódik meg. A XIX. század embere a történeti formákban az akkori
jelen igazolását látta.”18
Végigtekintve Európán, Angliában a palladianeszk jellegű klasszicizmus után az
építészet a középkor felé fordult,19 a folyamatosan élő gótizálás az egész század
építészetét meghatározta. A neoreneszánsz elsősorban a városi építészetben kapott
helyet, vidéken a pittoreszk formálás élt tovább. Az angol neoreneszánsz
formálásmódja erőteljesen klasszikus, gyakori a neopalladianizmusnak is nevezhető
portikuszos, nagyoszloprendes kompozíció.20 A „High Style”-ok mellett megjelent a
szabadonálló

családi

ház

cottage-építészet

is,

melynek

az

Osztrák-Magyar

Monarchiában is akadtak követői.21
Franciaországban a romantikus építészet kisebb jelentőségű, a neoreneszánsz a
klasszicista építészetből és az akadémista törekvések szerves folytatásaként
jelentkezett, már a kezdetektől határozott nemzeti jelleggel. A forradalmi építészet
eredményei elméletiek maradtak, a megépült épületek szerepe nem jelentős. A francia
városi neoreneszánsz épületeket manzárdtető, nyújtott arányú nyílások, rusztikázott
földszinti felületalakítás és gyakran hálózatos homlokzati kompozíció jellemzik. A
reprezentatív középületek plasztikus homlokzatait észak-itáliai paloták felnagyított
változataként, gazdag épületszobrászati díszítéssel készítették. Párizs neoreneszánsz
ízlésű kiépítésének keretét Georges Eugène Hausmann báró által 1853-ban kezdett
Szentkirályi 1980 p. 288.
High Victorian Gothic
20 Hitchcock 1963 p. 59-92., 173-205.
21 Bécsben Cottage-Verein is alakult Heinrich von Ferstel vezetésével. (Wagner-Rieger 1970 p. 139., 208.)
18
19
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városrendezés adta meg, mintául szolgálva az európai nagyvárosoknak. A század
utolsó harmadában a nyugodt tömegformálás mellett a díszítés burjánzásában lehet
leginkább megtalálni a többi történeti stílus formáit, a többi területhez képest
hamarabb megjelent a neobarokk, az 1890-es évektől pedig a századfordulós
irányzatok nyertek tért.22
Közeledve a Monarchiához, Németországban rendkívül jelentős a Münchenből induló
Rundbogenstil szerepe. A félköríves formákat alkalmazó stílus merített a romanika és
a quattrocento építészetéből is, formálásmódja azonban egységes. A Müncheni
Akadémián tanuló osztrák és magyar építészeken keresztül a Rundbogenstil számos
követőre talált a Monarchiában.
A klasszikusabb formálású neoreneszánsz az 1830-as években jelenik meg, elsősorban
Gottfried Semper és követőinek munkásságában. A Vormärz időszakában a Semperféle vonal mellett a berlini iskola kissé szárazabb felfogású képviselői is jelentős
alkotásokat hoztak létre, követve Karl Friedrich Schinkel szemléletét. Az 1860-as
évekig – különösen bajor területen – jelentős maradt a Rundbogenstil, folyamatosan
élt a neogótika, de az 1870-es évektől egyértelműen a neoreneszánsz térnyeréséről
lehet beszélni. A klasszikus itáliai minták alkalmazásán túl megjelenik a nemzeti
jellegű „Deutsche Renaissance”23 és az 1880-as évektől fokozatosan a neobarokk. A
nemzeti jellegű neoreneszánsz formálása leginkább erőteljesen díszített oromzataival,
archivoltos kompozícióba helyezett kagylómotívumok gyakori alkalmazásával, az
egyenletes nyílásritmus és az egyszerű tömegformálás elvetésével tér el a
korábbiaktól.
Ausztria és Bécs építészete a földrajzi közelség miatt, és a Bécsi Akadémián és
Politechnikumon tanuló magyar diákok hatásközvetítése révén is jelentős befolyással
volt Magyarország építészetére. A XIX. század második felének építészetét Renate
Wagner-Riger egységesen historizmusnak nevezi, az 1830 és 1860 közötti időszakot
romantikus-, az 1850 és 1880 közötti éveket szigorú-, az 1880-tól kezdődő szakaszt
későhistorizmusként jellemezve.24
A romantikus historizmus időszakában még érződik a korábbi kubusos stílus hatása –
a szimmetrikus alaprajzokban, az erős tömegformálásban és az analóg axisalakításban
– és előkészíti a szigorú historizmust a reneszánsz előképek megjelenésével. Általános
Hitchcock 1963 p. 43-58.131-144.
A stílusról és annak elméleti megalapozásáról részletesebben: Milde 1981, Renaissance 1992-1995.
24 Wagner-Rieger 1970
22
23
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jellemzője a stílusszinkretizmus, és a nagy, építészetileg díszítetlen felületek
alkalmazása, melyet a belső terekben erős polikrómiával alakítanak. Az osztrák
építészet erős német hatás alatt állt, de – a historizálásban az alkalmanként eltérő
előképek választásánál – fontos tényező volt az építészek külföldi tanulmányútja
Itálián kívül Franciaország és Anglia területére is. Az építési feladatok tekintetében
megnőtt a templomépítés szerepe, mely a későbbi időszakot is meghatározta. A
Votivkirche építése előtt a transzalpin gótika annak ellenére nem jelenik meg az
előképek között, hogy teoretikusan már ebben az időszakban is germán jellegűnek,
nemzetinek tekintették ezt a stílust. A lakó- és egyéb épületek tekintetében ebben a
korszakban egyfajta felfelé nivellálás figyelhető meg, az alacsonyabb presztízsű
funkciókhoz tartozó formálás is egyre díszesebb és monumentálisabb. A korábban
jellemző sima, vakolt falfelületeket az 1830-as évektől felváltotta a rusztikázott
kialakítás, először a lábazaton, majd a teljes homlokzati felületen. Az axisok
alakításában az aediculás ablakkeretezés vált uralkodóvá. Megnőtt a gazdasági
társaságok, társadalmi szervezetek által építetett középületek száma, a bérházaknál a
tulajdonos gyakran nem helyben élt, így a megbízó „anonimizálódott”, egyre
kevesebb lett az egyedi formálású épület.
A szigorú historizmus az osztrák építészetben a XIX. század második felének
klasszikus áramlata. „Tiszta” elemek használatával az igazi művészethez való
visszatérést akarták megvalósítani, a monumentalitás térnyerése mellett legfontosabb
jellemzője a stílustisztaságra való törekvés. A stílus megismerésében fontos szerepet
játszottak az egyre nagyobb számban megjelenő elméleti írások és publikált épületfelmérések.

A

stílusokat

megtanulhatónak

és

akadémikus

módszerekkel

analizálhatónak tartották. A stílusválasztás oka szimbolikus volt, az egyes stílusokról
kialakult ideális kép jelentése meghatározóvá vált, bizonyos építészeti feladatokhoz
meghatározott stílusokat kötöttek. Az épülettömegek összefogottabbakká váltak, a
színhasználat

kevésbé

kontrasztos,

mint

a

romantikus

historizmusban.

A

homlokzatarchitektúrában a neoreneszánsz az 1860-as évek elejétől hódított tért. A
korszak egyik ellentmondása az alaprajzi autonómia, a külső és belső formálás közötti
alkalmankénti feszültség, a másik a szerkezetek takarása. A monumentalitás és
reprezentáció mintái a császárságban korábban is az uralkodói építkezések voltak,
1857-től a városfalak és a Glacis helyén kialakított Ringen valósultak meg a
nagyszabású alkotások. A jelentős és ismert középületek mellett az építkezés
dandárját a lakóépületek jelentették, az óriási mennyiségben épült bérházaknál
egyszerre jelent meg a reprezentáció és a dekorativitás igénye, valamint a gazdaságos
13
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helykihasználással. A bérházaknak új típusa alakult ki: a Zinspalast, Wohnlpalast és
Einzelmiethaus mellett megjelent a teljes tömböt elfoglaló Blockhaus. A XIX. század
második felében megindult a felsőbb társadalmi rétegek kivándorlása a városból, a
nyaralóvillákat lassan felváltották a lakóvillák.
Hasonlóan Európa más országaihoz, a későhistorizmusban megjelent a neobarokk,
egyre nagyobb számban épültek német-reneszánsz épületek, de ennek az időszaknak
az ismertebb épületei már a századforduló szecessziójához köthetők.
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4. A magyar historizmus építészete – áttekintés
A XIX. század magyar építészetét az elmúlt század folyamán neves művészet- és
építészettörténészek tagolták korszakokra különböző szempontok alapján.25 A
periodizációkat egymás mellé téve megfigyelhető, hogy sem a korszakok határai, sem
elnevezései nem egységesek. A hagyományos – klasszicizmus, romantika, eklektika –
terminológiát használók a klasszicizmus kezdetét 1780 és 1796 közé különböző időre,
a végét mind 1849-re teszik. A továbbiakban is megfigyelhető, hogy az egyes
korszakhatárokat a történelmi eseményekkel szoros összefüggésben határozzák meg –
például a romantika végét a kiegyezéshez kötik. Az innen számított eklektikus
időszak azonban egyes szerzőknél 1899-ben, másoknál 1920-ban ér véget.
A XX. század utolsó harmadától uralkodóvá vált az a szemlélet, amely a XIX. század
építészetét egységesebben, historizáló alkotómódszerű építészetnek látja,26 és ezen
belül differenciál, meghatározza az – akár az időben egymással átfedésben lévő –
különböző

irányzatokat.

A

korábban

alkalmazott

terminológia

egyszerűsítő

szemlélete megnehezíti a stílustörekvések pontos leírását, merev kategorizáló
szemlélete szerint bizonyos emlékeket nem is lehet besorolni.27 Az időbeli eltolódások
– akár csak a Kárpát-medencén belül is –, a városok és a vidék eltérő fejlődése miatt
egy bonyolultabb, az egyes irányzatok időbeli határait tágabban meghatározó
stílusterminológia könnyebben használható. A historizmus elnevezés hűen tükrözi a
kor építészének alkotómódszerét, amely az építészettel szembeni igényeket a történeti
formák felhasználásával váltotta valóra.28
Egy-egy épületet, vagy életművet vizsgálva – a periodizáció bizonytalansága miatt –
nem elégedhetünk meg avval, hogy az építési év ismeretében besoroljuk valamelyik
kategóriába,

praktikusabbnak

tűnik

minden

kompozíciót

és

formát

külön

megvizsgálni, mielőtt a stílus kérdésében végleges döntést hozunk.
Az összehasonlítás Gerő 1960, Kubinszky 1969, (Kubinszky közli Major Máté és Zádor Anna
álláspontját is) Merényi 1970 p. 23-67., Wagner-Rieger 1970, Gerő 1973, Winkler 1975, Komárik 1982,
Sármány 1990, Kalmár 2001. p. 16. alapján összeállítva. Merényi Ferenc nem jelöl ki határokat 1970-ben
megjelent könyvében, elsősorban irányzatokat ismertet, a korszakolás a felsorolt épületek építési ideje
szerint készült. A korszakolások összehasonlító táblázata: Marótzy 2005 p. 30.
26 Elsősorban Renate Wagner-Rieger munkája után. (Wagner-Riger 1970)
27 Ezt Winkler Gábor részletesen kifejti idézett tanulmányában. (Winkler 1975 p. 357.)
28 Evvel ellentétes álláspontot képvisel Déry Attila és Merényi Ferenc 2000-ben megjelent könyvükben, az
építészetet magától értetődően és mindig historizálónak tekintve. (Déry-Merényi 2000 p. 6.) Az európai
építészetet tárgyaló műben – a historizálásról kifejtett gondolatmenet végén
– a következő
megfogalmazás szerepel: „Historizáló és nem historizáló építészetre osztani az építészet történetét történelmileg
tehát indokolatlan megkülönböztetés, tervezői szempontból pedig nevetséges.” (Déry-Merényi 2004 p. 274.)
25
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Magyarország építészetét vizsgálva, a XIX. század második felére vonatkozóan
megállapítható, hogy kisebb számban megjelenő romantikus emlék mellett 1860-tól
ugrásszerűen megnövekszik a reneszánsz ízlés szerint épülő historizáló épületek
száma. A gazdasági fejlődés a kiegyezést követően, 1867 után indult el, de az
építészeti ízlésben már korábban váltás következett be. A váltás okának a Magyar
Tudományos Akadémia palotájára kiírt pályázat körüli vitát tekinthetjük.29 A vita
jelentőségét indokolja és hosszú távú hatását is erősítette, hogy egyrészt az építészeti
szaklapokon kívül – például a magazin jellegű Vasárnapi Újságban – is megjelentek a
vélemények, másrészt az építészek mellett neves közéleti személyiségek is kifejtették
álláspontjukat stíluskérdésekben. A pályázat végeredményével nem csak Friedrich
Stüler terve, hanem a neoreneszánsz ízlés is győzedelmeskedett. Ez a változás egyes
jelentős építészek életművében is nyomonkövethető.30 Így Budapest tekintetében
kimondható, hogy 1860-ban neoreneszánsz időszak kezdődött. A korszak végét
azonban már nem lehet – még a főváros tekintetében sem – egyértelműen
meghatározni. Az 1880-as évektől megjelentek más „neo” stílusok, majd az egyes
stílusok keveredése is, miközben néhány mester továbbra is csak az itáliai reneszánsz
formanyelvét felhasználva alkotott a század végéig.
A periodizáció sokféleségéhez hasonlóan a XIX. század második felének építészetét
megítélő vélemények is eléggé eltérőek. Elismerésre méltónak tartják egyes mesterek
munkásságát, különösen Ybl Miklós életművét a kor nemzetközi építészetéhez
viszonyítva.31 A külső megjelenés esztétikuma szempontjából értékelik a nemes,
fegyelmezett architektúrát.32 A XIX. század második felében kialakult budapesti
utcakép rendje – amit a szigorú építési szabályozás is elősegített – nem csak a szakértő
közönség tetszését nyeri el, az Andrássy út világörökségi helyszínné válásával egyre
inkább társadalmi elismerést is kap a korszak.
Az építészeti romantika néhány korai gótizáló33 alkotást követve a klasszicizmus után
és részben vele párhuzamosan az 1840-es években vált dominánssá Magyarországon,
az európai tendenciákkal egyidejűleg.34 Az oszloprendes, klasszikus formákat mellőző
építészeti irányzat már a historizmus korszakához tartozik, tudatosan nyúltak vissza a
Az építészeti vita részletes feldolgozása: Hajnóczi 1985
Ilyenek például Ybl Miklós, Szkalnitzky Antal, Wéber Antal, akik 1860 előtt romantikus, utána
elsősorban neoreneszánsz stílusban terveztek.
31 Például Török László véleménye szerint: „Ybl első neoreneszánsz épületei az európai eklektika szempontjából
”up to date” alkotások.” (Török 1969 p. 156)
32 Például: Merényi 1970. p. 23., és Gerő 1973. p. 41.
33 A korai gótizálásról részletesebben: Komárik 1982 p. 281-285.
34 Komárik 1975 p. 451.
29
30
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történeti korok építészetéhez már ebben az időszakban is. Az idézett stílusok a
romanika, a gótika, alkalmanként a quattrocento, az iszlám és mór építészet, valamint
a bizánci stílus. Az alkalmazott stílusok gyakran keverednek, de ellentétben a
későhistorizmussal, az egyes formaelemek megőrzik architektonikus szerepüket, a
kompozíció struktív marad. Az egységességhez hozzájárul, hogy a mintául vett
formalemeket tudatosan azonos jellegű profilozással alakították. A vidéki kastélyok
esetében a tömegforma a korai kissé merevebb megoldások35 után festőivé válik, a
kompozíció tendenciái folytatódnak a neoreneszánsz időszakban is. A városi, zártsorú
beépítésben megvalósuló házak homlokzatai a klasszicizmus nyugodt axissorolását
folytatják

oldal

és

középrizalitos,

és

rizalittal

tagolatlan

változatokban

is.

Részletképzésükben mindig egyediek.
A gótizáló romantika emlékei elsősorban egyházi épületek, – sírkápolnák és általában
csarnokrendszerű templomok – de számos kastély is gótizáló stílusban épült.36 A
csúcsíves nyílásformán kívül pártázatos oromzatok, keskeny, sokszögű támpillérek
jellemzik ezeket az épületeket. A szakrális épületek alkotói a későbbi időszakban is
szívesen nyúltak a középkori formákhoz, a tendencia az egyéb neostílusok mellett
továbbélt. Középkori stílushoz, a romanikához illetve a bizánci és iszlám építészethez
nyúlt vissza a romantika Rundbogenstil irányzata.37 A külföldön talán jelentősebb
stílus magyarországi emlékeit a félköríves nyílások, a pálcatagos profilozás és
gyakran ívsoros párkány jellemzi. A félköríves romantika emlékei között érdekes
módon feltűnnek barokkos-rokokós ízlésű épületek is.38
A neoreneszánsz időszakát értékelve az új feladatok építészeti megoldásában
néhányan ötletességet és magas szintű felkészültséget látnak,39 mások azonban épp
ezt az alkotómódszert kifogásolják. A historizálást többen már indulásakor
korszerűtlennek,40 alapvetően téves szemléletnek41 látják.42 Általában helytelennek
tartják a korábban nem létező építészeti feladatokat történelmi formák segítségével
A romantikus kastélyépítészetről bővebben: Komárik 1975., Sisa 1980, Sisa 2004
Például a nagyugróci-, a parnói-, a galántai-, a nagyhörcsökpusztai-, a bonchidai a fási- és a
mikosdpusztai – kastély.
37 A félköríves stílusról és emlékeiről részletesebben: Komárik 1984.
38 Máltás Hugó, Pán József és Wieser Ferenc munkásságában.
39 Például Kismarty-Lechner Jenő, aki a következőképpen dicséri a kort: „A XIX. század fokozott mértékben
állította új feladatok elé építőmestereit, akik bámulatra méltó ötletességgel és építőművészi felkészültséggel formálták
át saját képükre a szenvedélyes hódolattal illetett hagyományos formákat.” (Kismarty-L. 1945 p. 4.)
40 Szentkirályi 1972 p. 383.
41 Merényi 1970. p. 17.
42 Kismarty-Lechner Jenő már a XX. század elején a XIX. század építészet lebecsülésének éretlen divatjáról
beszél. (Kismarty-Lechner 1945 p. 2.)
35
36
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megoldani, hamisnak gondolják az épületek homlokzatának díszes öltöztetését. Ez az
öltöztetés idegen a XX. század emberétől, de nem idegen abban a korban, amikor a
cselédszobában lakó szobalány a szebbik ruháját veszi fel kimenőnapján, mint az
épület, ami „legjobb arcát” mutatja a külvilág, az utca felé. Ha az alkotómódszer nem
tetszik nekünk, annak az okát nem elsősorban az építészet, hanem a társadalom
történetében kell keressük. Az „öltöztetés” természetes, a kor teoretikusa, Gottfried
Semper burkolás-elmélete szerint a történelmi stílus a külső formaköntös azon a
racionális épületmagon, amelyet az alaprajz és a belső térkapcsolási rendszer alakít
ki.43 Ez a köntös – bár formája alkalmanként valóban elválik az épület belső
funkciójától – nem valami másodlagos, felszíni dolog, hanem éppen az a terep, ahol a
kor – és építészei – kifejezik a külvilághoz való viszonyukat, az identitásukat.
Ez a dicsőséges múltra visszanéző szemlélet a század egészét jellemzi, míg a
reformkor az antikhoz, a forradalmi hevületű századközepi ember a középkorhoz, a
Gründerzeit feltörekvő polgársága természetesen a XIV.-XVI. századi Itália szabad és
gyarapodó szelleméhez, a városi építészethez vonzódott. A városi teret is rendező sík,
az épület homlokzata így kivételes jelentőséget kap. A kor vállalkozó polgársága – a
megrendelői réteg – saját sorsával párhuzamot a reneszánszban talál, és ennek
megfelelően neoreneszánsz stílusban – a paloták látszatának igényével – készültek a
bérházak és bankházak homlokzatai, majd szinte minden épülettípus. A reneszánsz –
asszociatív értékén kívül – sikerét formai jellegzetességeinek is köszönheti.44 A
romantikus formaalakítás nyugtalansága után ez a fegyelmezett, klasszikus stílus több
évtizedre meghatározta Budapest és az egész Monarchia építészetét.
A historizmus történetében az 1860 utáni neoreneszánsz ízlésű építészetet tekintve – a
korábban felsorolt általános jellemzőkön belül – jól megkülönböztethető három
időszak,45 a neoreneszánsz korai,46 – a klasszicista formáláshoz még kötődő – érett, és
késői – a reneszánsz stílussal távolabbi kapcsolatot tartó – korszaka. A korai időszak
épületein a klasszicista formálás hagyománya elsősorban a tömegképzésben és a
kompozícióban fedezhető fel. Ezek az épületek gyakran középrizalitra komponált
homlokzatúak, tömegük tagolatlan, vagy csak kevéssé tagolt, a tető formája egyszerű.
A

homlokzaton

az

erőteljesen

rusztikázott

lábazat

felett

az

osztó-

és

Semper 1979. p. 105., Ziesemer 1999 p. 65.
Erre Bierbauer Virgil – igaz, a stílust ostorozva – már 1937-ben rámutat. (Bierbauer 1937 p. 255.)
45 A budapesti neoreneszánsz két korszakának néhány formai jellemzőét V. kerületi példákból leszűrve
Gerő László ismerteti, a koraeklektikát nem különíti el az érett időszaktól. (Gerő 1952, Gerő 1960)
46 Találó a korszak „szigorú” jellemzése is (Winkler 1975 p. 364. Wagner-Rieger 1970 után), hiszen
kevesebb teret enged az építészi kreativitásnak, mint az ezt követő időszakok, szigorúan ragaszkodik a
történeti formákhoz.
43
44
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választópárkányok egymásraépülő finom rendszere horizontálisan tagolja a síkot. Az
ablakosztás egyenletes és nyugodt, a díszítést sűrűn ismétlődő, egyszerű elemek
alkotják. A reneszánsz előképeket elsősorban a részletek – párkányformálás,
ablakkeretezések – szintjén fedezhetjük fel.47
A korai neoreneszánszban alkalmanként megfigyelhető az ún. hellén reneszánsz ízlés
megjelenése. A dán Teophil Hansen szavaival jellemzett irányzat nem követ
határozott reneszánsz előképeket,48 a homlokzatalakításban a korintoszi pilaszteres,
szemöldökös ablakkeretezés és hermapillérek alkalmazásában érhető tetten.
Az elsősorban az 1860-as évek első felére tehető korai időszakot követi az 1870-es
években kiteljesedő érett neoreneszánsz. Az előző időszak épületeivel összehasonlítva
az erőteljesen rusztikázott lábazat megmarad, a rusztikázás kialakítása azonban
változatosabb. A korai megoldások a kőosztást hűen követik vakolatot használva is, a
későbbiek

egyre

absztraktabbak.

A

kő

formálásának

hagyományából

eredő

rusztikázásnak vakolatos esetekben nem az anyag hatását, hanem a lábazatszerűséget
hangsúlyozzák más eszközökkel.49 Továbbra is jellemzőek a lábazati sáv félköríves
nyílásai, azonban a középrizalitos megoldás helyett sokkal gyakoribb az oldal- vagy
sarokrizalitos homlokzattagolás. A klasszikus háromrészes párkány felett sokszor
látunk kőbábos attikát, így a tetőforma – különösen a szűk belvárosi utcák
nézőpontjait figyelembe véve – rejtve marad. Az épületek sarka a korábbi egyszerű –
két

merőleges

oldalrizalitok

sík

találkozásából

homlokzat

közepéhez

kialakuló
való

–

megoldás

elhúzásával

bonyolításával,

egyre

többször

az

válik

„cikcakkossá”. A nyílások keretezésében uralkodóvá válnak a különböző aediculás
kompozíciók és a félköríves ablakok – a római Cancelleria épületén felfedezhető
formáláshoz hasonló – szemöldökpárkányos keretezései. Az ablakhoz közelebbi
primer keret – szalagdíszes, füles-kiképzésű – és a kívül lévő szekunder – általában
aediculás – keret formáit az építészek gyakran variálják a rizalitok és szintek
különböző kialakításához. A bérházak földszinti bejáratát kőbábos erkéllyel emelik ki.
A korai időszakhoz képest azonban a leglényegesebb különbség az, hogy az építész
nem csak részleteket vesz át a reneszánsz stílusból, hanem a formálás egészével
próbálja megragadni azt. A minta az észak itáliai érett reneszánsz, – Sansovino és
Ahogy Gerő László írja „Sem a bramantei finomságokat, sem a palladeszk monumentalitást nem találjuk meg
benne” (Gerő 1973 p. 138.)
48 (Sármány 1990 p. 23.) Érdekes, hogy a korabeli szakirodalom minden esetben hozzáfűzi Hansen
nevéhez nemzetiségét is, talán idegen maradt a Monarchia világában.
49 Szép példája ennek Ybl Miklós Bródy Sándor utcai épülete a Degenfeld-Schomburg bérpalota, ahol a
lábazatban kiugró, durva felületű és a homlokzat síkjában maradó sima sávok csíkozzák az alsó két szint
felületét.
47
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Palladio – és a római cinquecento – Antonio da Sangallo – művészete.50 Megfigyelhető
a reneszánsz paloták hármas tagolásának átvételére való törekvés is, de míg az eredeti
stílushoz egyre közelebb kerül a részletek formálása, az épületek méreteikkel kezdik
túlnőni azt. Így a lábazat gyakran két szintes, a kiemelt „piano nobile” szint fölött
egyre több emelet sorakozik. A kapuzat erkélyes keretezése néha a lábazati szintbe
kerül, elválva a kiemelten díszített második emelettől, a legfelső szint visszafogottabb
kialakítású ablakai mögött is ugyanazt találjuk, mint néhány szinttel lejjebb, hiszen
természetesen nem csak a méretek, hanem a funkció tekintetében is nagy az eltérés a
mintához képest.
Az épületek külső megjelenésében ez a korszak emlékeztet legjobban a reneszánszra,
de a homlokzatok sokkal díszítettebbnek tűnnek. Az építés-technológia fejlődése –
elsősorban a nyílások áthidalása tekintetében – lehetővé tette, hogy az ablakok
közelebb kerüljenek egymáshoz, a szintek belmagassága pedig az építtetői igények
szerint is kisebb, mint a XVI. században. Így egy homlokzaton még akkor is több az
„egy négyzetméter felületre” jutó építészeti forma, ha nyíláskeretezés a reneszánsz
pontos másolásával készül.
A neoreneszánsz késői időszakában a méretnövekedés lassan léptékváltással is járt
néhány épület esetében. A korábban nyugodt, könnyen értelmezhetően tagolt tömeg
tovább bomlik,51 a tetőidomot ormok és kupolák osztják, az épület körvonala
szaggatottabbá válik. Ehhez alkalmazkodva a főpárkány vonala is több helyen
megtörik, megjelenik a nagyoszloprendes kompozíció és evvel összefüggésben a
golyvázott párkány. Alkalmanként – jelentős épületek esetében – visszatér a
középrizalitos tagolás is. A budapesti neoreneszánszban a korai időszaktól kezdve
egyre plasztikusabbak az épületek, nem csak a tömegforma, hanem a részletképzés
tekintetében is. Ebben az 1880-as évek közepéig tartó időszakban az arányok még nem
válnak nyomasztóvá, a gondos formálás és a harmónia az apró részletekben is
felfedezhető.52
A neoreneszánsz stílus ilyen korszakolása azonban talán csak a zártsorú beépítésű
bérházakra alkalmazható maradéktalanul. Az egyes épülettípusokhoz – amilyen
például a templom, kastély vagy a múzeum – kötődő, korszakokon átívelő
kompozíció-sémák egyes esetekben szintén meghatározóak.

Sármány 1990 p. 40.
Ennek a városi térkompozíciót érintő hatásával Winkler Gábor foglalkozik részletesen. (Winkler 1993)
52 Sármány 1990 p. 52.
50
51
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Fiatal mesterek53 színrelépésével már az 1880-as évek végén megjelennek az építészeti
eszköztárban más történeti stílusok is, először a barokk majd szinte az összes korábbi
stílus.54 A történeti formatárban válogatva már egy épület esetében sem ragaszkodnak
egy stílushoz, a későhistorizmuban megjelenik a stílusok keveredése is. A
neoreneszánsz tendenciáinak folytatásaként a festőiségig nő a plaszticitás, az
épületkontúrok felbomlása. Az épületek sarkai lekerekednek, vagy homorúvá válnak.
A különböző méretű és keretezésű ablakokkal tagolt homlokzatokon egyre nehezebb
a történeti kompozíciós tanulságokat felfedezni. Talán az olcsó, sokszorosított
épületdíszek, és a másodvonalbeli épületek óriási tömege55 miatt értékeljük kevésbé
ezt az építészettörténeti időszakot, amely a századfordulót is túlélve – köszönhetően
a magyar felsőfokú építészoktatás hagyományos ízlésű professzorainak is56 –
meghatározó maradt a XX. század elején is.
Természetesen felmerül a kérdés, hogy honnan ismerték a XIX. század építészei ilyen
mélységben az előképet, a történeti építészet formakincsét. A képzés és a
szakirodalom fejlődése szorosan hozzátartozik a korszak építészetéhez.
Az építészképzésben a mainál sokkal jobban alapoztak a történeti ismeretekre. A
magyar nyelvű 1856-ban alakult Budai József Politechnikum első építészetet oktató
magántanára – majd rendkívüli tanára – Szkalnitzky Antal tárgyai: „Műtörténet és
műépítészeti

részletek”,

„Műépítészeti

részletek”

és

„Építészeti

műtörténet

tervezéssel” voltak.57 Az 1871-ben megindult magyarországi szervezett egyetemi
szintű építészképzés a Királyi József Műegyetemen követte a korábbi és a nemzetközi
gyakorlatot, az építészettörténeti tárgyak előadói oktatták a tervezési ismereteket is
tárgyaikon belül, egészen 1934-ig.58 A diákok már tanulmányaik alatt szerkesztett,
rajzos feladatokon keresztül gyakorolhatták a historizáló tervezést, de már a XVIII.
századi tankönyvek is a historizmust készítették elő.59 Az oktatás kérdéséhez tartozik,

Például Hauszmann Alajos, Kauser József, Czigler Győző.
A XIX. század végére gyorsuló ütemben változó neo-stílusok teremtette helyzetet Szentkirályi Zoltán a
következőképpen jellemzi: „az egész történeti építészet egy hatalmas mintakönyvvé lett melyből mindenki
önkényesen válogathatott olyan és annyi formát, amennyit saját ízlése és a megrendelő pénze megengedett”
(Szentkirályi 1976 p. 382.)
55 Míg Pesten, Budán és Óbudán 1870-ben 2485 ház állt, a fővárosban 1900-ra 6455-tel nőtt a számuk,
tehát az épületállomány három évtized alatt majdnem megháromszorozódott. (Gerő 1952 p. 103.) és a
klasszicista épületek egy részének helyén is újak épültek. A vidéki városokban a fejlődés talán kevésbé
látványos, de hasonlóan jelentős.
56 Szentkirályi 1976 p. 446-458.
57 Sisa 1994 p. 52.
58 1957-ig még az építészettörténetet is három tanszék – Ókor, Középkor és Újkor Tanszék – tanította.
59 Bibó 1978 p. 108.
53
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hogy az 1872-ig működő céhes képzés kötelező vándorlást írt elő,60 ennek keretében
többen

folytattak

tanulmányokat

külföldi

iskolákban

– jellemzően

Bécsben,

Münchenben és Berlinben – megismerve a korszerű nemzetközi tervezési gyakorlatot,
és tanulmányutak keretében eljutottak Itáliába is. Olaszország reneszánsz emlékeinek
megismerése a művelt polgárság körében is divat volt.61 Így nem csak a szak-, hanem
a befogadó közönség is ismerte az olasz reneszánsz épületeket.62
A korábbiakhoz képest gyors információcserét tettek lehetővé az építészeti
szakfolyóiratok, a magyar nyelvű Építési Ipar63 – később Építő Ipar, majd Építő
Művészet – és a német nyelvű Bauzeitung.64 Rendszeresen közölték új épületek
leírását, alaprajzokkal és homlokzatokkal illusztrálva, alkalomszerűen megjelentettek
művészettörténeti írásokat is.65
Az első magyar nyelvű építészeti szaklap az Építési Ipar 1877-ben jelent meg először,
műszaki hetilapként, célközönsége az építőipar szereplői voltak. Alapítóiként a
Magyar Mérnök- és Építészegylet tagjai szerepeltek. Az eredeti és lefordítottak mellett
külön jelennek meg az átvett cikkek, találunk könyvismertetést majd új rovatokkal: a
„Tárcákkal”, az „Anyag és munkaegységi árakkal”, és az „Építési Iparűzőkkel” bővült
a kínálat. 1884-től megjelentek a „Kisebb Közlemények”. A lap igazi újdonsága, hogy
a szakmai szervezetektől részben függetlenül az előfizetésekből és a hirdetésekből
tartotta fenn magát. A „Vegyesek” közt rengeteg rövid hírt találunk kivitelezési
pályázatok nyerteseiről – az ajánlati ár közlésével -, itt találhatók hazai és nemzetközi
pályázati felhívások, és olyan rövid közlemények, amikor egy-egy építkezésről csak a
tervező, kivitelező nevének említésével és az árak megadásával tájékoztattak.
Az eredeti közlemények között fele részben a kivitelezéssel, fele részben a tervezéssel
foglalkoznak az írások, rendszeres beszámolókat lehet olvasni a pályázatokról. A
pályaművek értékelése alkalmanként elég kritikus – különösen a jeligés pályázatoknál
-, például a Danubius-kút terveit keményen bírálja a szerző.66
Említésre érdemes még az 1867-től évenként kiadott Magyar Mérnök- és Építészegylet
Közlönye, melynek megcélzott közönsége egyértelműen az egyesület tagjainak köre, a
tartalomban csak kis részt kaptak a műépítészeti cikkek, nagyobbrészt egyéb műszaki
kérdésekkel foglalkoztak. Bár a különböző írások a köteteken belül nem tagolódnak
A budai és pesti építőcéhekről részletesebben: Komárik 1971, Gy. Balogh 1998.
a Goethe óta „kis” és „nagy itáliai körutazás”-nak nevezett útvonalak mentén.
62 A hatásközvetítés lehetséges útjait Komárik Dénes fejtette ki. (Komárik 1982 2)
63 ÉPIP
64 BZ
65 Az Építési Iparban Ney Béla publikált jelentősebb, az itáliai reneszánsszal kapcsolatos, tanulmányokat.
66 (ÉPIP 1897 p. 137-138.) Ez különösen annak fényében érdekes, hogy miután napvilágra került a nyertes
terv szerzőjének a neve, a hangnem egészen megváltozott.
60
61
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témák és szerzők szerint, a tartalomjegyzékben külön szerepelnek az „Értekezések”1869-től „Eredeti dolgozatok” rovatcímmel -, melyekben egy-egy mérnöki, építészeti
témát járnak körül a szerzők, külön az „Ismertetések” ahol általában külföldi
újságoktól

átvett

cikkek

fordításait

lehet

olvasni.

1869-től

közölnek

könyvismertetéseket és szakirodalmi szemlét is. A közlöny célközönségének igényei
szerint beszámolnak az Egylet tárgyalásairól és a „Vegyesekben” az apróbb hírek
mellett még az egyleti kirándulásokról is. A hegyi patakok legcélszerűbb profiljától a
tengeralatti távirdahuzalok témájáig terjedő tartalmat 1881-től a tartalomjegyzékben
már szakmánként is különválasztják. Az építészettel kapcsolatos témák túlnyomó
része a kivitelezéssel és a technológiákkal foglalkozik, de találhatunk néhány
épületleírást is. Az ismertetett épületek körét tekintve feltűnő, hogy elsősorban
fővárosi épületekről van szó, a tervező építész az esetek nagy részében Ybl Miklós.
Építészetének nyilvánosság előtti megjelenését a Ney Béla által írt cikkek tömege
biztosította.67 Az ismertetett épületek elsősorban középítkezések. Pályázatokról ritkán
esik szó, a csicsói templom pályázatának 1871-es bemutatása után 1892-ben jelenik
meg a Kecskeméti Városházára kiírt pályázati művek ismertetése. Az épületleírások
inkább nevezhetők ismertetéseknek, mert bár a közölt ábraanyag bőséges,68 a szöveg
nagyrészt száraz ismertetés. Bemutatja az építkezés körülményeit – a megbízó
személyét és a funkciót -, rövid homlokzatleírást ad – ami mai érzetünk szerint
leginkább a műemléki topográfiák szövegezéséhez hasonlít – és számbaveszi a
felhasznált anyagokat, a kivitelezőket és társművészeket. A szubjektív megjegyzések
mindig dicsérők. Így bár az építészeti kritika szempontjából talán kevésbé izgalmas a
cikkek nagy része, feltétlen előnyüknek kell tekinteni a középítkezésekre vonatkozó
költségek nyilvánosság elé tárását.
A Bauzeitung69 – mint a legkorábbi szaklap – szerepe szintén jelentős volt. Az Eduard
Kornhoffer szerkesztésében megjelenő újság számos külföldről átvett cikket közölt,
közelebb hozva a nemzetközi szakirodalmat a hazai olvasókhoz. Épületismertetései és
a középítési hetes albizottság döntéseinek publikálása mellett a kutató számára
Ismertségét a publikált épületleírásokon kívül a mester 50 éves szakmai jubileumi ünnepségének
beszámolója, a képes hetilapokban (Vasárnapi Újság, Magyarország és a Nagyvilág) megjelentetett
életrajzok biztosították.
68 Ha tekintetbe vesszük a kor nyomdai adottságait és azt, hogy a Közlönyben nem az építészet volt a
legfontosabb téma, az évenkénti kb. 20 ábra közül jelentősnek tekinthető az egy-egy épületre áldozott 2-3
képes tábla.
69 Bauzeitung für Ungarn. (és előzményei: Pest-Ofner Wohnungs-Anzeiger und Bau-Zeitung. 1872. június 2 –
november 24., Pest-Ofner Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger. 1872. december 1. – 1873. január 6.,
Budapester Bau-Zeitung und Wohnungs-Anzeiger. 1873. február 2. – 1875. május 9., Budapester Bau-Zeitung.
1875. május 16. – december 26.) szerk.: Eduard Kornhoffer.
67
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nagyon fontos információkat ad az évenként közölt befejezett és tervezett épületek
listájával a művek pontos datálását segítve.
A szakirodalom tárgyalásánál nem szabad elfelejtkezni az építészeti könyvek
szerepéről, melyeket az építészirodákban akár kézikönyvként is tudtak használni a
reneszánsz

minták

keresésénél.

A

szakkönyvek

sorában

–

időrendben

és

jelentőségében is – az első Letarouilly Róma emlékeit bemutató könyve.70 Ebben – és a
később megjelentekben is71 – az egyes épületeket homlokzati rajzzal, részletrajzokkal,
az alaprajz teljes vagy részleges közlésével és néha a homlokzati részt tartalmazó
metszettel ismertették. Bár a XIX. század közepén a szakirodalomban még nem
kristályosodott ki a ma használatos művészettörténeti terminológia,72 de a század
végén már megjelennek a korszakokat külön-külön tárgyaló összefoglaló művek, ezek
közül is Jacob Burckhardt olasz reneszánsszal foglalkozó művei a legjelentősebbek.73
A városképet is meghatározó általános formai jellemzők keretein belül azonban a
tervezői invenció is teret kaphatott. A történeti minták és az épülettípusokhoz kötődő
sémák elfogadása mellett a XIX. század építésze kreatív és alkotó művész volt, ahogy
Szkalnitzky Antal írta: „…ki megtanult saját lábán járni, ki tehát nem másolni, nem
utánozni kíván, hanem geniusa sugallatát követve, nemzeti szellemben önállóan teremteni van
hivatva”.74 Megállapíthatjuk, hogy a XIX. század második felének építésze egyedi
invencióit megvalósíthatta akár a kompozícióban, akár a részletformálásban.
Jellemzően az egyediség ott jelenik meg, ahol az eredeti idealizált történeti minta és a
felöltöztetendő XIX. századi épület között eltérés van a méretek vagy a funkció
tekintetében.
A vázlatosan áttekintett építészettörténeti időszak kevésbé ismert, de elsőrangú
építésze Wéber Antal, aki rövid romantikus korszak után érett neoreneszánsz
remekművek sorát hozta létre Magyarországon.

P. M. LETAROUILLY: Édifices de Roma Moderne, Paris, 1840-1857. E mintakönyv jelentős szerepére
Sármány Ilona mutat rá, Hitchcock után úttörő szerepűnek nevezve a művet. (Sármány 1990 p. 9.)
71 Az eddigi kutatások alapján elterjedtnek tűnik még az itáliai reneszánszot bemutató FRANCESCO
ZANOTTO: Le Fabriche e i Monumenti Cospicui di Venezia. Venezia, 1858. és CARL VON STEIGMANN, HEINRICH
VON GEYMÜLLER: Die Architektur der Renaissance in Toscana. München, Verlaganstalt F. Bruckmann, 18851905.
72 Sármány Ilona véleményét („A kor építészeti leírásaiban (…) minden vitruviusi szemléleten alapuló és a
görög-római építészet részletformáit alkalmazó stílusváltozatot reneszánsznak neveztek (…) a művészettörténeti
terminológia nem szilárdult meg.”) részben elfogadva. (Sármány 1990 p.41.)
73 JACOB BURCKHARDT: Die Kultur der Renaissance in Italien. 1860., Die Geschichte der Renaissance in Italien.
1867. Jelentős még Josef Durm – aki a klasszikus görög, etruszk, római, itáliai reneszánsz – és Cornelius
Gurlitt munkássága, aki a rokokó és a klasszicizmus művészetét dolgozta fel.
74 Szkalnitzky 1860
70
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5. Wéber Antal életrajza75

Wéber Antal 1823. október 9-én látta meg a napvilágot Pesten Wéber József fiaként.
Édesapja jó nevű bádogosmester volt, húsz évig a Zsibárus – mai Párizsi – utcában volt
boltja, kirakatában páncélos vitéz állt, mely hozzátartozott a régi Belváros képéhez, ő
építette a régi Nemzeti Színház gázvezetékeit.
Wéber Antal a piaristákhoz járt elemi iskolába, 1835-től a városi rajziskolát látogatta,
ahol Landau tanár vezetése alatt tanult. 1839-ben Hild József mellé szegődött inasnak,
vagy ahogy nekrológjának szerzője írja, annak mesteriskolájában tanult; közreműködött
az esztergomi bazilika építésénél, mint munkaelővezetőmunkás, legényként szabadulva
vándorútját Bécsben kezdte.76 1842 szeptemberéig kőműveskedett, majd Hild ajánlatára
a bécsi Akademie für Bildende Künste építészeti osztályára felvették próbaképpen
„frequentans”-nak, majd decembertől rendes hallgatónak és két évre ösztöndíjat is
nyert, itt Pietro Nobile tanítványaként képezte magát.77 1845-ben a rendes három
Wéber Antal legrészletesebb életrajzát Ybl Ervin közli. Ybl 1957 p. 417-440.
ÉPIP 1880 p. 491.
77 „Az akadémia akkori nagy hírű és tehetséges igazgatója Nobili gróf nagyon megkedvelte az önálló felfogású és szép
ízlésű fiatal magyart és mindenáron Bécsben akarta marasztalni.” (PALLAS XVI.) Az Akadémián ugyanezen
időben számos magyar tanult, közülük az építészeti osztályba Bibel János, Breitfelder Ferenc, Gálik
Ferenc, Gruner Albert, Humann Vendel, Kertész István, Mikolay Ferenc, Máltás Hugó, Rédey János,
Reznicsek József, Seh Károly és Witkovszky Lőrinc jártak. (Fleischer 1935 p. 32., 33., 44., 47., 53., 57., 69.,
75
76
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osztályt elvégezve kilépett és tanulmányait 1846 júliusáig a Politechnikumon folytatta,
ahol matematikát hallgatott.
Pestre hazatérve alkotott építészeti munkái közül csak egy Sváb-hegyi nyaralót
ismerünk.78 1847. május 14-én benyújtotta mesterfelvételi kérelmét a pesti építő-céhhez,
de azt szeptember 15-én elutasították arra való hivatkozással, hogy a kötelező
pallérkodást nem teljesítette, és kőműveskedésének ideje is túl rövid.79
1848-ban közhonvédnak állt a Zrínyi-zászlóaljba és harcolt a szabadságharcban. A
forradalom leverése után bujdokolni kényszerült, majd tanítással kereste kenyerét. Ő
oktatta rajza és építészetre gróf Szapáry Gyula későbbi pénzügyminisztert is.
1851 és 1866 között elsősorban vidéken dolgozott, főúri családok megbízásából. 1853ban feleségül vette a nála három évvel fiatalabb Lotz Erzsébet Paulinát, a festőművész
testvérét. Lotz Károly több építkezésénél részt vett társművészként.80 A kiegyezés után
fővárosi magánépítészként folytatta pályáját, jelentős részt vállalt a szakmai közéletben
is.
Építészi működésének elismeréseként az 1878-as Párizsi világkiállításon megépült
pavilonjáért a francia kormány a becsületrend lovagkeresztjével tűntette ki.81
Kolbenheyer Ferenc halála után a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építésze
lett,82 ebben a minőségében befejezte Kolbenheyer terveit, több oktatási épületet
tervezett vidékre és remekművekkel gazdagította a Tudományegyetemet.83
1880-ban

Hauszmann

Alajos

javaslatára

Wéber

Antaltól

számos

kötetet

a

kultuszminiszter és a Műegyetem megvásárolt a Műegyetem könyvtára számára. A
kétezer kötetet meghaladó túlnyomóan művészeti, művészettörténelmi jellegű
szakkönyvtár legnagyobb becsét az építészeti könyvek képezték.84 Mint ez az eladás is
mutatja szem előtt tartotta a köz érdekeit, ha a szükség kívánta, jó célokra
lehetőségeihez mérten adakozott is.85 A Műcsarnok alapítói között is megtaláljuk.86
70., 78., 84., 96.) Ezidáig nem került elő arra vonatkozó adat, hogy a későbbiekben szorosabb emberi vagy
szakmai kapcsolatokat ápoltak volna.
78 Ezt is csak említés szintjén, az épületet még nem sikerült azonosítani, az életrajzokat közlő források
hallgatnak a pontos címről.
79 Mint Komárik Dénes rámutatott ezt nem a céh rosszindulatának kell betudni A XIX. század második
felében különvált a tervezői és kivitelezői szakma, a céhek a kivitelezésben szerzett gyakorlat alapján
ítélték meg a jelentkezőket. (Komárik 1971, Komárik 1978)
80 Ádám-ház, Erdődy-kastély, Erdődy-villa, az elkészült képeket Ybl Ervin ismerteti részletesen. (Ybl 1938
p. 4., 139-141.)
81 ÉPIP 1886 p. 492.
82 ÉPIP 1881 p. 20.
83 Az ő utóda a minisztériumi építészi pozícióban Baumgarten Sándor volt. (Fábián 1937 p. 263.)
84 A 6439 forintos árat fele részben az államkincstár, fele részben a Műegyetem állta. (Móra 1971 p. 53.)
85 Például a hadikfalvi csángó leégett iskolának, vagy a budapesti építésvezetők és építészeti kézművesek
segélyező egylete javára. (ÉPIP 1878 p. 441., ÉPIP 1880 p. 70.)
86 200 forinttal (VU 1875 p. 275.)
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Építészi működésének negyven éves jubileumát a szaktársak lelkesen megünnepelték.
A jeles napon a Kultuszminisztérium dísztermében Berzeviczy Albert tűzte mellére a
vaskeresztet.87 1881. november 5-én a Magyar Mérnök- és Építészegylet küldöttei88
meglátogatták és Pucher József mondott köszöntőt. A nap folyamán később lakomát
rendeztek, a termet Lotz Károly külön ezen alkalomra készített Wéber-arcképe89
díszítette. Ezen az ünnepen már nem csak a szak-, hanem az egyesületi társak is részt
vettek.90 Köszöntőt mondott Tolnay Lajos az egyesület elnöke, majd Ney Béla és
Lipthay Sándor; Hollán Ernő és Pártos Gyula üdvözlő táviratokat küldtek. Szily Gyula
szájából hangzott el a később többször idézett „Castor és Pollux” hasonlat Yblre és
Wéberre. Előbbi gyengélkedése miatt nem volt jelen. A köszöntők soká folytatódtak,
Kiss István Wéber menyasszony lányára emelte poharát, Ambrozovits Béla ünnepi
verset szavalt és „kedélyes, víg poharazgatás közben a társaság késő éjjelig együtt maradt”.91
Az építésztársakkal jó kapcsolatokat ápolt, barátja volt Ybl Miklós,92 Feszl Frigyes93 és
Szkalnitzky Antal.94 Társasági élete is a szakma köreiben folyt, részt vett az Egylet
kirándulásain95 és báljain. 1882-ben lányait is az egyleti bálon vezette be a társaságba.96
Pesti lakása az általa tervezett Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár házában,97
nyaralója a Zugligeti úton volt,98 Visegrádon villát és gyümölcsöst birtokolt.99
Életének utolsó éveiben sokat gyengélkedett, tüdő és mellhártyagyulladás támadta
meg. 1888 telén Arcoba utazott nejével és Anna lányával, hogy kezeltesse magát. Már
majdnem felépült, de egy alkonyatkor a tilalom ellenére a szabadban maradt, hogy
céllövészeti gyakorlatait befejezze és újból meghűlt. A következő év nyarát a

ÉPIP 1886 p. 345.
Pucher József, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Fábián János, Hauszmann Alajos, Kauser József, Kiss
István, Lechner Lajos, Mihályfi József, Nendvich Gusztáv, Ney Béla és Steindl Imre.
89 A kép sokáig az egylet Csillag utcai házának társalgójában függött. (Jakabffy 1907 p. 4.)
90 Az ismertebbek: Tolnay Lajos, Hieronymi Károly, Lipthay Sándor, Szily Kálmán, Pékár Imre és Ulrich
Keresztély.
91 A „Weber-ünnep” érzékletes leírását az Építési Ipar közölte. (ÉPIP 1886 p. 492-493.) A jubileum után a
középítési hetes albizottságban napirend előtt Hofhauser Lajos köszöntötte a jubilánst. (ÉPIP 1886 p. 347.)
92 Valószínűsíthető, hogy a korai megbízások némelyikénél Ybl ajánlotta Wébert a megbízók figyelmébe,
a különben inkább visszavonultabb Ybl részt vett a Wéber-jubileum szervező bizottságában. (ÉPIP 1886
p. 482-483., 484-485.)
93 Feszl fogadta „ néhány, de igazán jó barátait, Than Mórt, Lotz Károlyt, Weber Antalt, Wagner Sándort, Donáth
szobrászt…” (Pesti Hírlap 1915. március p. 34-36. Közli: Komárik 1993 p. 141.)
94 Szkalnitzky Antal 1870-es csődeljárása során a kisebb összeget hitelezők között Wechselmann Ignác és
Pucher József mellett ott volt Wéber Antal is. (Sisa 1994 p. 109.)
95 A bécsi kirándulás programjáról a Bauzeitung számolt be részletesen. (BZ p. 101-102.)
96 ÉPIP 1882 p. 18-20., ÉPIP 1883 p. 39., ÉPIP 1887 p. 95.
97 BPCÍM 1888 p. 294
98 A Zugligeti út 25. számú ház verandájának falára Lotz Károly festett szembekötősdi gyermekeket
ábrázoló képet, a közvetlen tárgyú festmény elpusztult. (Hevesi 1873 p. 247.)
99 Ezt halála után Frölich vendéglős vásárolta meg. (Ybl 1957 p. 440.)
87
88
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hűvösvölgyi Szép Juhásznéban töltötte, ott érte a halál 1889. augusztus 4.-én. A
németvölgyi temetőben helyezték örök nyugalomra,100 négy leánya Anna, Ilona, Mária
– Szentpétery Kun Gyuláné – és Klára – Schwerner Zsigmondné – gyászolták, özvegye
1911. január 11-én, 94 éves korában halt meg. Nekrológjában a Bauzeitung „Streng
Soliden Character”-ként jellemezte.101

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1899-es nemzetközi kiállításán a
Magyar Mérnök- és Építészegylet részlegében számos Wéber-tervet kiállítottak.
Halálának

tíz

éves

évfordulóján

a

következőképpen

jellemezték:

„Rendkívüli

becsületessége, nyilt jellemével párosult kollegialitása mellett a fiatalabb építészi kar buzdítója és
támogatója volt.”102
Fábián Gáspár 1937-ben felkérte a mester akkor még élő Ilona nevű nyugalmazott
rajztanárnő leányát, hogy a nála lévő Wéber-hagyatékot a Magyar Műszaki
Múzeumnak adja át.103

Nendvich 1889 p. 358.
BZ 1889 p. 179.
102 A kiállított tervek mutatóján végigtekintve úgy tűnik, hogy egyszerűen a rendelkezésre álló, az
örökösöknél elérhető anyagból válogattak a szervezők. A lista helytelen adatokat is tartalmaz. Például
Wéber –alkotásként említ egy 1817-es rajzot. (Tárgymutató 1899 p. 22., 54.)
103 (Fábián 1937 p. 263.) A tervek további sorsáról nincs tudomásunk. Elképzelhető, hogy az adományozás
meg sem történt, a ma Műszaki Múzeum néven működő intézményben nincsenek Wéber-anyagok, a
korábbi Műszaki Múzeum Kassára került anyaga nem kutatható, ismert jegyzékeiben nem szerepel
Wéber neve. (Krcho János szóbeli közlése)
100
101
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5.1. Wéber Antal építészeti-közéleti tevékenysége

Építészek csoportképe: ülnek: Baumgarten A., Ybl M., Wéber A.,
állnak: Wechselmann I., Unger E., Faváry J., Ney B., Koch H.

5.1.1. Magyar Mérnök- és Építészegylet
Alapítója104 és 1873-tól haláláig választmányi tagja105 volt a Magyar Mérnök- és
Építészegyletnek,106 a választmányi üléseken rendszeresen részt vett.107 Alapítója és
résztulajdonosa volt az Építési Iparnak,108 a hetilap alapítói révén szoros kapcsolatban
Az alapításhoz 300 forinttal járult hozzá. (MMÉK 1868 p. 23., 221., MMÉK 1877 p. 9.)
1872-től már választmányi póttag volt. (MMÉK 1872 p. 75., MMÉK 1873 p. 274-276.)
106 Ahogy Hauszmann Alajos írta a Magyar Mérnökegyletről: „Építészek kevesen voltunk. Ybl Miklós, Weber
Antal, Szkalnitzky Antal, Pucher József, Koch Henrik, Punczmann, Ney Béla és én képeztük a törzset.”
(Hauszmann 1 p. 31.)
107 A Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye 1872 és 1881 között tartott (70.-219.) választmányi
üléseiről néhány kivétellel beszámolt. A tudósításokban szereplő 149 ülés kétharmadán Wéber Antal
részt vett. (MMÉK 1872 p. 167., 171., 221., 224., 434., 526., MMÉK 1873 p. 78., 125., 129., 209., 211., 381.,
422., 424., 494., MMÉK 1874 p. 46-47., 131., 170., 208-209., 210-211., 212-213., 214-215., 260-261., 261-262.,
496-497., 501., 504-505., 557., MMÉK 1875 p. 134-135., 138-139., 139-140., 141-142., 192-193., 193-194., 196197., 197-198., 236-238., 496-497., 499-500., 500., 532-533., 536-537., 538-540., MMÉK 1876 p. 179., 184-185.,
326., 329., 498., 499., 501., MMÉK 1877 p. 77., p. 112., p. 117., 168., 169., 277., 394-397., 397., 437., 438-440.,
478., MMÉK 1878 p. 38., 78., 198., 199-200., 271., 272., MMÉK 1879 p. 99., 101., 109., 231., 476., 482., 486.,
492., 493., 494., 581., 588., 592., MMÉK 1880 p. 97., 106., 114., 231., 133., 364., 366., 384., 386., 505., 610., 611.,
612., MMÉK 1881 p. 95., 96., 98., 218., 285., 289., 493., 558., Az MMÉK 1882 után nem közölte a
választmányi ülések eseményeit.)
108 ÉPIP
104
105
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volt a Mérnök és Építészegylet Műépítészeti Szakosztályával. Wéber Antal az Egyletben
az adminisztratív munkából is kivette részét 1873-ban, 1874-ben az éves közgyűlési
program

előkészítési

bizottságának

tagja

volt,109

a

bécsi

társegylet

pesti

tartózkodásának szervezésében is részt vett.110 A társaság gyűjteményeihez Lechner
Lajossal, Ybl Miklóssal, felajánlották építési kőgyűjteményüket.111
Amikor az Egylet bérelt helyiség helyett saját épület építését határozta el, az építéséhez
felveendő kölcsön jótállójának ajánlkozott. A házépítés deficitjének fedezésére 1000
forintot adott, a kivitelezésben mint szakértő vett részt, a folyamatosan felmerülő
nehézségeket először mint ügyintéző, majd mint egyszemélyi felügyelő kezelte. A rossz
minőségben dolgozó vállalkozóval intézte a kárrendezést és kiválasztotta az új
kivitelezőt.112 1873-ban a XCII. választmányi ülésen az igazgató erről elismeréssel
emlékezett meg.113 Az építkezés közben a Lloyd-házban bérelt egyleti helyiségek
átalakítását is el kellett végezni, Wéber Antal és Szily Kálmán tárgyaltak a
háztulajdonossal, majd Wéber Antal vezette és tervezte az átalakítási munkákat.114
1877-ben rá hárult a Társasköri helyiségek bérletének és cseréjének intézése is.115
Számos olyan bizottságba delegálta az Egylet, amelyek valamely külső szerv kérésére
alakultak meg szakmai kérdések megvitatására. 1868-ban Pest város rendezési
szabályzatát vizsgálták. Ennek kapcsán a Közlöny kiemelte annak fontosságát, hogy ne
csak városi tanácsnokok, hanem szakmabeliek is vitassák meg a kérdést és vegyenek
részt a későbbi engedélyezési folyamatban, mégis kevesen vettek részt a munkában.116
Későbbi szerepvállalása a városi tanács bizottságában ennek konkrét teljesítése volt. A
céhes rendszer megszűnésével nagyon fontos kérdés volt az építőmesteri jog
szabályozása, az oklevelek kiállításával kapcsolatban Wéber Antal önálló indítványáról
is tudomásunk van.117
MMÉK 1873 p. 161., MMÉK 1874 p. 210-211.
(MMÉK 1877 p. 438-440., ÉPIP 1877 p. 895.) A vendégek megtekintették a Bazilika és az Opera
építkezését, Ádám-házat és a Mátyás templomot. (ÉPIP 1877 p. 909-911.) Wéber Antal természetesen
maga is részt vett a Magyar Mérnök- és Építészegylet kirándulásain. (MMÉK 1879 p. 556-557.)
111 MMÉK 1874. p. 208-209.
112 MMÉK 1872 p. 529., MMÉK 1873 p. 80-83. MMÉK 1874 p. 496-497., 504-505., MMÉK 1875 p. 138-139.,
192-193., 236-238., 499-500.
113 „Az igazgató elismeréssel emlékezik meg Weber Antal tagtársról ki, mint a háztulajdonos által megbízott építész
ezen új helyiségek czélunknak megfelelő átalakítási munkálatait vezette,..” (MMÉK 1873. p. 494.)
114 MMÉK 1873 p. 129.
115 MMÉK 1877 p. 437., MMÉK 1878 p. 199-200.
116 „Ámbár a bizottmány részéről más szaktársak is meghivattak az illető tanácskozásokra, sajnálatosan kell
bevallani, hogy azokban a nevezett bizottmányi tagokon kívül csak Feszl Frigyes és Weber Antal helybéli építész
urak vettek részt. (…) Hogy végre azon építési bizottmány, mely az építési rendszabályok szigorú megtartására fog
felügyelni, kíválóan szakértők köréből választassék. minden tekintet nélkül arra, hogy az illető, városi képviselő-e,
vagy sem.” (MMÉK 1868 p. 223-224.)
117 MMÉK 1877 p. 438-440., MMÉK 1879 p. 113., 234
109
110
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Ybl Miklóssal közösen dolgoztak ki javaslatokat a méter-rendszerre való áttérésre,118
tagja volt a világkiállításokon való részvételt előkészítő szervezeteknek is.119
Tagja volt annak a választmánynak mely az általános pályázatok előnyét fogalmazta
meg a minisztériumok számára,120 számos pályázat és terv bírálatában vett részt, mint
az Egylet választmányi tagja. Ilyenek voltak a Deák-síremlék építészeti pályázata,121 a
Műegyetem Múzeum körúti épületének tervei,122 Szeged újjáépítése123 és számos kisebb
jelentőségű pályázat.124
Vélhetően nem csak lelkiismeretes részvétele a munkában, hanem szakmai tudásának
elismerése is szerepet játszott abban, hogy az egyébként halk szavú embert ennyi helyre
delegálták.
5.1.2. Wéber Antal szerepe a főváros XIX. század végi kiépítésében
A főváros területén a városrendezési ügyeket – a Királyi Szépítő Bizottmány és az Építő
Bizottmány után – az 1870. évi X törvénycikk alapján a Fővárosi Közmunkák Tanácsa
vitte.125 A szervezet tizennyolc rendes tagjának felét a kormány, másik felét – az
egyesítésig hat–három arányban – Pest és Buda adta. Tanácskozási joggal két tanácsnok,
a középítési bizottságok tagjai és a főmérnökök vehettek részt az üléseken. Feladatuk
volt a szabályozási tervek előkészítése, utak kitűzése, elnevezése és ezen munkák
végrehajtása; a legnagyobb vállalkozás a Sugárút és a Nagykörút kiépítése volt. A
Fővárosi Közmunkák Tanácsa felügyeletként és fellebbviteli hatóságként működött a
városi önkormányzat felett építési engedélyezési és építésrendőri ügyekben. Elnöke
MMÉK 1875 p. 538-540.
MMÉK 1872 p. 398-400., MMÉK 1877 p. 112., 394-397.
120 ÉPIP 1878 p. 67., ÉPIP 1879 p. 26.
121 (MMÉK 1876 p. 321.) A pályázat lefolytatása után is számítottak a tapasztalt építészek segítségére. „A
Deák Ferenc sírkápolnájának építési terveit melyeket az első díjat nyert pályamű szerzője: Gerster Kálmán
szaktársunk és hazánkfia épen most készített el – volt alkalmunk látni és teljes megnyugvással constatálhatjuk: hogy
az átdolgozás minden tekintetben igen nagy előnyére vált a tervezetnek úgy, hogy ezen újabb tervek alapján már
sokkal több joggal remélhetjük a mű teljes sikerültét, különösen ha két nagynevű és bő tapasztalású veterán
művészünk Ybl és Wéber a foganatosítás különböző fázisai közben sem fogják megtagadni fiatal szaktársuktól
nagybecsü tanácsaikat és támogatásukat!” (ÉPIP 1877 p. 813.) Wéber Antal később tagja volt a végrehajtó
bizottságnak is. (ÉPIP 1880 p. 76.)
122 MMÉK 1873 p. 83.
123 MMÉK 1879 p. 476., 485-486.
124 (ÉPIP 1879 p. 15.) Ambrozovits Béla visszavonulására tervezendő tintatartó (MMÉK 1878 p. 190.), A
székesfehérvári honvédkaszárnya és tisztilakás végül eredménytelen pályázata (MMÉK 1881. p. 487-488.,
489.), Vajda-Hunyad vár fenntartásának helyszíni vizsgálata (ÉPIP 1879 p. 307., ÉPIP 1880 p. 27.),
Honvédemlék tervei (ÉPIP 1879 p. 367.), Pantheon pályázat (MMÉK 1882 p.405-407.), Magyar Királyi
Természettudományi Társulat helyiségei (MMÉK 1876 p. 184-185.), a pesti izraelita hitközség kórháza
(VL 1887. április 13.)
125 A történeti adatok Siklóssy 1931 alapján, a szabályozási tevékenységről bővebben: Hídvégi 2005 1,
Hídvégi 2005 2, a társadalmi háttérről: Csorba 1998, Vörös 1998.
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szokásjog alapján a miniszterelnök, alelnöke Tisza Lajos, 1871-től Szapáry Géza gróf, a
városegyesítés után Podmanitzky Frigyes báró volt. Számos alkalommal érte támadás a
municipalitás védelmében, de az elvégzett munka, a látványos városfejlesztés
eredményei meggyőzték a kétkedőket. A szabályozási munka közben az építészeti ízlés
kérdéseiben direkt módon nem nyilatkozott meg. „A liberalizmus fénykorában a
Közmunkatanács nem kívánt valamely építési modort rákényszeríteni az építtetőkre; erre nem is
volt szükség, mert az egységes tömegérzés önként teremtette meg az Andrássy út egységes
stílusát.”126
A Közmunkatanács munkájában Wéber Antal először mint az illetékes városi bizottság
elnöke, majd 1877-től 1887-ig mint a kormány által kinevezett szavazati jogkörrel bíró
tag vett részt.127 Évente 1500-2000 ügyet tárgyaltak a kéthetente tartott üléseken, Wéber
Antal, minisztériumi építészi kinevezéséig évi négy alkalomnál többször nem
hiányzott.128 1886-tól 1888 végéig ismét gyakran jelent meg az üléseken, ebben az
időszakban

mint

jegyzőkönyv-hitelesítő

adminisztratív

feladatot

is

vállalt

alkalmanként.
Az építési engedélyezés első lépcsője a városi önkormányzat kebelében zajlott, az
úgynevezett középítési hetes albizottság feladataként. „A középítési bizottmány
tárgyaláskörébe tartoznak az 1870. X. t. cz. alapján : a városi közművek emelése; minden
csatornázást, kövezést, világítást, illető ügy, parkok és terek, légszesz és vízvezetéki ügyek,
mindennemű vasúti, kisajátítási, szabályozási, felosztási, köz- és magán építési és építésrendőri
ügyek, házlakhatási engedélyek s az építési rendszabályok végrehajtása. Van azonban a
középítészi bizottmánynak a saját kebeléből választott ugynevezett 7-es albizottsága, mely
szorosan az építési rendszabályok végrehajtására van hivatva. Ennek szakvéleménye alapján
adatnak ki az építési és lakhatási engedélyek, intéztetnek el a magán építési panaszok,
építésrendőri ügyek.” 10 tagja között fűszeres, kocsmáros, lakatos, ács, 3 magánzó, 2
mérnök, 1 építész volt. „A két mérnök, mivel tisztviselő, gyakran van akadályoztatva, az ács és
az építész a „csak a legnagyobb önfeláldozással képesek rendesen részt venni” (az üléseken). Így
Siklóssy 1931 p. 174.
„A m. kir. ministerium a fővárosi közmunkák tanácsában sorrend szerinti kilépés, illetve elhalálozás és lemondás
folytán megüresedett és a kormány kinevezésének fenntartott tagsági állomásokra Lukács Antalt a főrendiház tagját
újból, továbbá dr. Darányi Ignác országgyűlési képviselőt és Weber Antalt nevezte ki.” (ÉPIP 1877 p. 117.) Noha
tanácsnoki tagsága más forrásban is ezekkel a dátumokkal szerepel, illetve az 1887. április 14.-ei
jegyzőkönyvben megnevezik utódját Tolnay Lajos személyében, az üléseken később is ott láthatjuk a
nevét a tanácsnokok közt. (Siklóssy 1931, BFL II.1.a. 18-19. köt.)
128 (BFL II.1.a. 1-12, doboz, 13-19 köt.) A jegyzőkönyvek nem következetesek abban a tekintetben, hogy
Wéber Antal milyen minőségben vett részt. Hol, mint a középítési bizottság tagja, hol mint tanácsnok
szerepel a jelenlévők között. 1881 után lényegesen kevesebb alkalommal vett részt az üléseken. Ebben az
időszakban a tárgyalt ügyek száma folyamatosan nőtt, 1884-re elérte a 4000 ügyszámot.
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előfordult, hogy szakértő tag nélkül tartottak helyszíni vizsgálatokat. 1877-ben a
polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy szakértőket is válasszanak a
bizottságba.129 A középítési bizottmányba így több, a szakmában járatos tag is került.130
A középítési hetes albizottság saját kebeléből az alakuló ülésen Wéber Antalt
választotta elnökül, aki 1886-ig töltötte be ezt a feladatot.131 Az Építési Ipar és a
Bauzeitung minden számában közölte az engedélyezett tervek listáját, ami az építészeti
nyilvánosságnak máig példamutató formája lehetne.
A bizottság hetente két nap ülésezett, és bár a kezdeti időkben gond volt a tagok
részvételével,132 az engedélyezési tevékenység gördülékenyen haladt, a középítési hetes
albizottság elnökeként Wéber az üléseknek kevesebb, mint ötödéről hiányzott.133 Egy
éves munka után Gerlóczy Károly polgármester meleg szavakkal köszönte meg az
áldozatos tevékenységet. „Ez alkalommal nem mulaszthatja el Weber Antal bizottmányi
tagnak feláldozó tevékenységét hálásan kiemelni, ki minden héten, mint a 7-es albizottmány
elnöke két napot szentelt a fővárosnak.”134 1880-ban hivatalosan beszámoltak az elmúlt évek
elvégzett ügyeiről, ekkor évente mintegy 1500 határozatot hoztak, több mint 50
helyszíni eljárást folytattak le és több, mint 400 szemlét tartottak.135 Két éves munka
tapasztalatai alapján 1881 elején Wéber Antal indítványozta, hogy a korábban csak
szokásjogon működő ügyintézési rendet tárgyalják meg és foglalják írásba. A

ÉPIP 1877 p. 13
Középítési bizottmány új tagjai közt: Varásdy L. (mérnök), Naszluhácz (mérnök), Hofhauser L.
(építész), Szuper L. (mérnök), Lechner L. (mérnök), Beiwinkler K. (mérnök), Lohr A. (építész), Ybl M.
(építész) szerepeltek. A szűkebb építési bizottság: Weber A., Bobula J., Höffler Gy., Lohr A., Feszl Fr.,
Várasdy L., Vogler J., póttagok: Ybl M., Unger H., Hofhauser L., Pucher J., Eggert I., Wimmer A., Bognár
A. „Mint a fentebbi névsorból kitűnik, a 7-es albizottság szakértőkből alakíttatott meg.” (ÉPIP 1877 p. 29.)
131 ÉPIP 1877 p. 47.
132 „Pedig a nagy közönség bizalmából beválasztott bizottsági tagok, ha már elfogadták a megtisztelő állást egy kissé
szorgalmasabban vehetnének részt azon bizottmányban, mely leginkább a magánosok érdekeivel, főleg midőn
közbiztonság, közegészség, tűzbiztonság, és szépészeti szempontok nyomulnak előtérbe.” (ÉPIP 1877 p. 572.)
133 A hetvenes évek végén Havas Pál, Feszl Frigyes, Ybl Miklós, Hofhauser Lajos, Bobula János,
helyettesítették, a nyolcvanas években elsősorban Bobula János és Hofhauser Lajos vitték ilyenkor az
ügyeket. (ÉPIP 1878 p. 15., 33., 123., 212., 263., ÉPIP 1879 p. 15., 75., 90., 145., 151., 167., 221., 259., ÉPIP
1880 p. 56., 115., 220., 228., 357., 418., ÉPIP 1881 p. 5., 21., 47., 76, 114., 122., 180., 190., 199., 278., 298.,
352.,452., ÉPIP 1882 p. 5., 14., 30., 45., 79., 87., 96., 103., 112., 120., 136., 146., 146., 154., 179., 204., 212., 228.,
238., 255., 264., 289., 305., 330., 354., 371., 405., 416., ÉPIP 1883 p. 14., 77., 276., 292., 400., 480., ÉPIP 1884 p.
46., 66., 89., 173., 211.,284., 294., 313., 326., 406., 468., 488., 498, 507, 516., 525., ÉPIP 1885 p. 54., 62., 108.,
129., 140., 368.)
134 ÉPIP 1878 p. 6.
135 A beszámoló után „Weber Antal f. t. b. mint ez albizottság állandó elnöke, éveken át valódi ügybuzgalommal és
önfeláldozással kifejtett; s azután élénk éljenzés.” (ÉPIP 1880 p. 18.) Az elismerés az 1880. évi első alakuló
ülésen is megnyilvánult. „f. hó 12-én alakult meg. Rózsa Péter tanácsjegyző előadta, hogy az eddigi elnök mily
buzgósággal és odaadással teljesíté teendőit rendkívüli elfoglaltsága mellett is, – mire a bizottság lelkesült éljenekbe
tört ki s elnökévé közfelkiáltással újra Weber Antal építész urat választotta meg. Weber Antal elnök úr elfoglalván
az elnöki széket, megköszönte az irányában újból nyilvánult bizalmat – s kérte a bizottság tagjait, hogy
támogassák.” (ÉPIP 1880 p. 23)
129
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szabályzat elkészülte után Wéber Antalt a fővárosi tanács „eddigi buzgó és fáradságos
tevékenységének elismerése gyanánt, és a közügy érdekében tanusított kíváló szolgálataiért
köszönetet nyilvánítva”, a hetes albizottság állandó elnökévé nevezte ki. 136
Munkáját rendületlenül folytatta addig, amíg a szakmai területen szakmai döntéseket
lehetett hozni. 1885-ben, amikor az építési ügyek fölé helyeztek egy városi tanácsost,
lemondott elnöki tisztéről, tiltakozva az eljárás ellen. „Fővárosi bizottsági tag, érdemes
építészünk, ki a magánépítési bizottság elnöki tisztét egy évtizeden át viselte, tekintettel arra,
hogy a fővárosi tanács III. ügyosztálya immár tanácsnok vezetése alatt áll, e tisztéről lemondott.
A tanács köszönő iratban fejezte ki háláját a derék képviselőnek e fontos tisztében tanusított
kitűnő szolgálataiért.”137, majd a fővárosi középítési bizottság „f. hó 10-iki ülésén köszönetet
szavazott Weber Antalnak, hogy a hetes albizottságot tíz évig fáradhatatlanul vezette.”138
1873-tól a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja lett. „A közgyűlésen ugyan ritkán, vagy
soha nem hallatta szavát, a mennyiben a nyilvános szónoklásban – mint a hozzá hasonló legtöbb
szakember – ő sem bírt jártassággal; de a szakbizottságok annál nagyobb hasznát vették egyenes,
néha

ha

szükségesnek

látta

csaknem

kíméletlen

igazmondásának

és

gyakorlati

tapasztalatainak.”139
1880-ban a fővárosi törvényhatóság a fővárosi képzőművészeti bizottság tagjává
választotta.140 A bizottság feladata: egy egyszeri „4000 forintos segély hovafordítása,
kezdeményező lépéseket tesz e dotatio keretén kívül bizonyos művészeti tárgyak létesítése iránt,
kifelé buzdítólag hatni ezen cél kivitelére s ítéletet gyakorol a fölött, a mi a főváros területén belüli
művészeti alkotások és azok elhelyezésére vonatkozik.” Az említett összegen túl nem állt a
képzőművészeti bizottság rendelkezésére önálló költségvetési keret, javaslatokat tettek
a városi tanácsnak szobrok és képek megvásárlására, rendelésére. 1881 és 1888 között
mindösszesen huszonegy ügyet tárgyaltak,141 tevékenységük nem keltett különösebb
visszhangot a közéletben.

A III. ügyosztály által elkészített szabályzat tartalmazta a szavazás és a helyszíni szemlék rendjét az
elnök kinevezési módját, a tervek betekintési feltételeit és az építési felügyelők feladatait. (ÉPIP 1881 p.
18-20.)
137 ÉPIP 1885 p. 152.
138 ÉPIP 1885 p. 153.
139 VU 1889 p. 510.
140 A tagok: Busbach Péter, Havas Sándor, Falk Miksa, Királyi Pál, báró Lipthay Béla, Pucher József, Ybl
Miklós, Zichy Antal voltak (ÉPIP 1880 p. 170.)
141 Vonatkozó jegyzőkönyvek: BFL IV.1403.m, listájuk a 4. kartotékdobozban
136
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5.1.3. További pályázatok, bírálatok
1860-ban pályázatot írtak ki a Magyar Tudományos Akadémia palotájának tervezésére.
A társadalmi vitát is kiváltó pályázat142 második fordulójában a Képzőművészeti
Társulat által kiküldött bizottság tagjai Feszl Frigyes, Kauser József és Wéber Antal
voltak. Stüler pályatervének elfogadása után a bizottság – Máltás Hugóval kiegészülve
– nyilvános levelet tett közzé, kifogásolva, hogy idegen építész tervezze ezt a
nagyjelentőségű épületet és felajánlották, hogy ingyen versenyre kelnek vele.143
Kezdeményezésük nem járt sikerrel, a Magyar Tudományos Akadémia palotáját végül
Stüler tervei szerint valósították meg, Hauszmann Alajos beszámolója szerint Ybl
Miklós és Wéber Antal az építési bizottság tagjai voltak.144 A Magyar Tudományos
Akadémia pályázata körül kialakult vita – a magyar építészettörténetben játszott
jelentős

szerepén

túl

–

azért

érdekes,

mert

Wéber

Antal

szakmai-közéleti

tevékenységében inkább csendes, a feladatokat rendületlenül ellátó karaktert lehet
felfedezni, kevés alkalommal állt ki harcosan elvei mellett. Tehetségét és szakértelmét
nem csak kitüntetésekkel és megbízásokkal ismerték el, 1881-ben az állandó
országházra

kiírt

pályázatot

Tisza

Kálmán

miniszterelnök

vezetésével

bíráló

bizottságába Ybl Miklóssal együtt hívták építészeti szakértőnek,145 részt vett az
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat épületére – sugárúti Régi Műcsarnok – kiírt
pályázat terveinek értékelésében,146 bírálta a Kecskeméti-ház Lechner Ödön és Pártos
Gyula által készített terveit, 147 benne volt az Opera tervezési programját előkészítő és
terveit bíráló bizottságban is.148

A vita és a pályázat részletes ismertetése: Hajnóczi 1985, Kemény 1991, Kemény 1996.
„Az akadémia három-tagu t. bizottmányához
Midőn minap az akadémia palotájának építkezési ügyében felszólaltunk, szándékunk vala, az ezen ügygyel
megbizott három tagu t. választmányt felvilágosítani a hazánk építészei ellen elkövetett méltatlanságról. Joggal
várhattuk, hogy nyilvánosan lépésünk a háromtagu t. választmányt uj programmjának közlésére fogja birni; mert a
jelentésében egészen uj alapra tervezendő épület természetesen uj és szigorúan meghatározott programot követel. A
három-tagu t. bizottság ez ideig hallgatott; miért is megbizott idegen építészszel i n g y e n v e r s e n y r e lépni
hazafiui kötelességünknek ismervén, nyilvánosan felkérjük a három-tagu t. bizottságot az új programmnak a szives
közlésére, hogy így valamint mi, ugy hazánk több építészének is alkalma nyíljék, egyedül a honi művészet becsülete
tekintetéből sorompóba léphetni.
Feszl Frigyes, Kauser Lipót, Wéber Antal, Máltás Hugó ”
(Sürgöny 1862. p. 2.)
144 Hauszmann 1 p. 19.
145 A pályázatról és Wéber szerepéről részletesen: Siklóssy 1931 p. 283., Sisa 2000, Gábor 2000.
146 Heinrich Ferstel, Theophil Hansen, Friedrich Schmidt mellett. (Sisa 1994 p. 157.)
147 Ybl Miklóssal és Ney Bélával. (Kismarty-L. 1961 p. 236.)
148 (Siklóssy 1931 p. 179.) A bírálóbizottság szakmai küldöttei voltak még: Rochlitz Gyula MÁV-építész és
Pulszky Ferenc művészettörténész, a többi tagot állami és társadalmi szervezetek delegálták. (Sisa 1994 p.
156.)
142
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A XIX. század második fele az építészeti pályázatok fénykora volt, az Egylet kebelében
is folyamatosan kiírtak belső pályázatokat a fiatalabb építészek számára. Az új
megbízási mód bevezetése nem ment zökkenőmentesen, de a pályázatok nyilvánossága
miatt népszerű lett. A fent felsorolt számos pályázati bíráló bizottsági tagság mellett
Wéber Antal aspiránsként való részvételéről csak egy esetben van tudomásunk, az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházára kiírt pályázatot megnyerte.
Ugyan más pályázatokon nem találkozunk a nevével, de a szaktársak az ő munkáit is
vizsgálták a középítkezések esetében és a bírálat minden esetben pozitív volt.
Wéber építészeti-közéleti tevékenységén végigtekintve megdöbbentő, hogy mennyi
időt és energiát áldozott a köz javára. Hetente ülésezett a középítési hetes
albizottságban, kéthetente a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, aktívan részt vett az
Egylet munkájában magánépítészi, majd minisztériumi építészi tevékenysége mellett. A
konkrét ügyekben vitt szerepéről közvetlen ismereteink nincsenek, a szűkszavú
jegyzőkönyvek nem közlik a belső vitákat, bőbeszédű azonban a számos felkérés ténye
önmagában is. Elismertségében szerepet játszhatott szilárd szakmai hozzáállása, hogy
nem ült fel a divatos szélhámoskodás sikereinek, a pikáns ízléstelenség és az olcsó költségvetés
szatócs okoskodásával szemben az igazság talaján állt.149

149

VU 1889/1 p. 509.
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6. Alkotói korszakok
Wéber Antal egyes épületeit és az építés körülményeit részletesen megvizsgálva jól
elkülöníthetőek alkotói korszakai. A megrendelők társadalmi helyzete, az építészeti
feladatok és helyszínek, illetve a historizáló formák szerinti elkülönítés szinte pontosan
egybeesik. A szabadságharc utáni időszakban elsősorban arisztokrata megrendelők
részére tervezett vidéken kastélyokat, melyek a romantika élvonalához sorolhatók. A
Kiegyezés után a fővárosban dolgozott, néhány középületen kívül elsősorban
bérházakat és bérpalotákat tervezett polgári megbízói részére. Ebben az időszakban a
hellén reneszánsztól fokozatosan az itáliai cinquecento előképekhez fordult, megtalálta
egyéni hangját a formálásban. Építészi fejlődésével szerencsésen egybeestek a bővebb
költségvetésű megbízások. 1881-től a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium
építészeként kevéssé válogathatott a feladatok között, a homlokzatalakításban részben
visszatért a klasszicizálóbb formákhoz, részben a körülmények szerint megvalósítható
optimális formát kereste.
6.1. Romantikus épületek
A magyarországi romantikus világi építészetben a kastélyok szerepe a legjelentősebb
mind mennyiségüket, mind a művészi minőséget tekintve. A korai gótizálás
időszakától kezdve folyamatosan épültek romantikus kastélyok az ország egész
területén, a stílus megjelenése és színvonala az európai romantikus építészettel egyidejű
és egyenrangú volt.150 A romantikus kastélyépítészet részletesebb feldolgozását Sisa
József kezdte el, munkájában az elsők között említi Wéber Antal két nagyszerű
alkotását, a nagyhörcsökpusztai és a vörösvári kastélyt.151 Mint kifejti, a kastélyok
jellegükből adódóan szabadabb formálással épülhettek, mint a városi középületek vagy
bérházak és a romantika korának szemléletéhez ez a szabadabb formálás tökéletesen
illett. A tervezésben jelentős eltérés az egyik oldali szabadság mellet a megrendelő
felkészültsége és akaratérvényesítése, illetve a szerteágazó funkciók kielégítésének
igénye. A kastélyok természetesen szolgálták az építtető reprezentációs igényeit,
alkalmanként a főúri birtok központjaként is működtek, változatosan alakult az
időszakos, vagy teljes évi ottartózkodás. Számos átépítésről van tudomásunk, hiszen a
150
151

Erre Komárik Dénes mutatott rá 1975-ben megjelent tanulmányában. (Komárik 1975)
Sisa 1980 p. 104-106.
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felsorolt igények folyamatosan változtak, házasságok köttettek, gyermekek születtek,
korszerűsödtek a berendezések, módosult a használat.
6.1.1. Romantikus kastélyok – főúri megrendelések
Wéber főúri megbízói közül többen a főrendiház tagjai voltak, Erdődy István, akinek a
vörösvári kastélyt és később a Sugárútra villát tervezett 1868-tól Sárosmegye főispánja
volt, 1873-ban belső tikos tanácsosi rangot nyert, majd főrendiházi főlovászmesterré
való kinevezése után aktívabban szerepelt a közéletben, a kormánypárt híve volt.152
Gyűjteményeit és családja által örökölt értékes levéltárát a vörösvári kastélyban őrizte.
A szabadságharc bukása után Wéber első megbízását adó Orczy Lőrincné fiai 1848-ban
gróf Károlyi Ede csapatában nemzetőrtisztként vettek részt az ütközetekben, a közös
politikai múlt is hozzájárulhatott a munkaadáshoz. Báró Orczy Andor vidéki
földbirtokosként élte tovább életét, részt vállalt az ország Kiegyezés utáni
fejlesztésében, tagja volt a Tiszavidéki Vasút Igazgatóságának és a Földhitelintézet
felügyelő-bizottságában is tisztséget vállalt, az 1880-as években a főrendiház aktív tagja
lett.153 Bátyja báró Orczy Béla jogászként a hivatali pályát választotta, aljegyző volt Pestmajd

Bácsmegyében,

jegyzőként

tevékenykedett

Hevesmegyében.

1846-ban

a

Helytartótanács titkára és József nádor kamarása lett. 1849-ben visszavonult a közélettől
és csak az 1860-as évek elején hagyta ott újszászi birtokát, a Deák-párt híve lett. Előbb
külügyminisztériumi

osztályvezetőként,

majd

különböző

miniszteri

posztokon

szolgálta a nemzetet.154 Az Orczy-család bízta meg Wéber Antalt az 1880-as években az
újszászi plébániatemplom terveinek elkészítésével és Orczy Béla minisztersége alatt
kapta feladatul a Belügyminisztériumtól az Angyalföldi Tébolyda megtervezését is.
Egy másik megbízója gróf Eszterházy László katonai pályafutása után telepedett meg
Sárosdon, aktív résztvevője volt a megyei közgyűléseknek, már 1857-ben kamarás, majd
1881-ben belső titkos tanácsosi méltóságot nyert, mint az uralkodóházhoz hűséges
nemes.
A nagyhörcsökpusztai kastély tulajdonosa Zichy Pál a Földhitelintézet alapítója volt,
főrendiházi tagként konzervatívabb eszméket képviselt, Eszterházy Lászlóval közösen
ellenezték a polgári házasság bevezetését. A kastély átépítésében jelentős hatása volt
nejének, Korniss Annának, aki a jótékonysági mozgalmakban vállalt szerepet.

Országgyűlési Almanach 1887 p. 45.
Országgyűlési Almanach 1887 p. 107.
154 Országgyűlési Almanach 1887 p. 107-108.
152
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A romantikus alkotói korszak után nem sokkal bízta meg gróf Széchenyi Ferenc Wéber
Antalt somogytarnócai kastélyának megtervezésével. Családjában a közjóért való
ténykedés nemes hagyomány volt. Édesapja csatlakozott gróf Széchenyi István
kezdeményezéséhez, támogatta a Magyar Tudományos Akadémia alapítását, testvérei
közül Pál kereskedelmi miniszteri rangot vállalt. Gróf Széchenyi Ferenc elsősorban
szűkebb pátriájában ténykedett, ugyan a Deák-párt híveként képviselőnek jelöltette
magát,

de

a

választáson

alulmaradt.

Somogymegyében

a

szabadelvű

párt

vezéregyénisége volt, elsősorban a megyei mezőgazdaság fellendítésén fáradozott.155
Báró Révay Ferenc szintén a főrendiház tagja volt – és bár villájának és kápolnájának
megtervezése későbbi időszakra esik -, Wéber arisztokrata megrendelői közé tartozott.
Visszavonultabb életet élt, jelentős közéleti szerepet nem vállalt.156
Az első gyöngyösi megbízást még szabadságharcos múltja miatt vagy talán tanítói
pályafutása eredményeképpen kaphatta, hiszen tanítványa Szapáry Gyula édesanyja
Orczy-lány volt. Könnyen elképzelhető, hogy az Esterházy-család megbízásaihoz is a
rokoni kapcsolatok segítették, hiszen Orczy Béla és Andor édestestvére Erzsébet lett
Esterházy László felesége. Unokahúguk – Orczy Tekla lánya – pedig Révay Ferenc
bátyjának esküdött örök hűséget.
Az emlékezet úgy tartja, hogy a vörösvári Erdődy-kastély tervezéséhez Wéber Antal
Ybl Miklóson keresztül jutott,157 a nagyhörcsökpusztai kastélyon is dolgoztak
mindketten. Szoros családi kapcsolatokat ápolt az Erdődy és a Széchenyi család is.
Erdődy István két leánya két Széchenyi fiúval kötött házasságot. Henriette Széchenyi
Jenővel, Franciska Jenő testvérével – a somogytarnócai birtokos – Ferenccel lépett
házasságra. Utóbbiak leányát, Emíliát Erdődy István Gyula nevű fia vette nőül.158
A különböző politikai nézetű megbízókat a családi kapcsolatokon kívül összekötötte az
ország jobbításának szándéka, jelentős szerepet vállaltak a Kiegyezés utáni közéletben,
kapcsolataik nem csak a rokoni szálakon keresztül voltak. Szinte mindnyájan azonos
generációhoz tartoztak Wéber Antallal, többen részt vettek a szabadságharcban. A
megbízások egymásutánisága arra enged következtetni, hogy az építész munkájával
elégedettek lehettek.
Írott források nélkül nehéz megállapítani, hogy Wéber főúri megbízói milyen módon
szóltak bele a tervezésbe, egyedül a nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély esetében – a
Országgyűlési Almanach 1887 p. 149-150.
Országgyűlési Almanach 1887 p. 128.
157 Az erre hivatkozó cikkek nem jelölnek meg forrást.
158 A rokoni kapcsolatok Gudenus 2006 alapján.
155
156
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fennmaradt terveken keresztül – következtethetünk arra, hogy az igények és az
építészeti formálás hogyan függhetett össze.
Bizonyos, hogy megbízói, mint kivételesen művelt emberek nem mozogtak
ismeretlenül az építészet és a stílusok világában. Saját képzettségük, olvasmányaik és
utazásaik révén tájékozottak lehettek a kortárs építészet kérdéseiben is.159
Wéber Antal első kastélyterve a nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély. A tervezés feltételei
kedvezőek voltak, nem kellett előzményépülettel bajlódnia. A kastély megközelítését
úgy tervezte, hogy a látogató körbekocsizta az épületet, mielőtt behajtatott volna a
kocsibehajtóba, így –a gazdasági szárnyaktól eltekintve – a különböző nézetek
egyenrangúak voltak. A változatos tömegformálás miatt a látvány a megközelítés
közben folyamatosan változott, de a kastélytömeg meghatározó eleme, a torony minden
irányból uralta a képet. A belső térelrendezés koordinált rendszerű volt. Az áthajtóra
merőleges tengelyű oszlopcsarnokos előtérből oldalirányban nyílt a lépcsőház,
egyenesen a belső reprezentatív térsor első elemébe lehetett jutni, ami erre az irányra
merőlegesen tárult fel. A szalonsorból ismét merőleges irányban nyílt a férfilakosztály.
Az egymásra merőleges tengelyek által létrejövő „U”-alakú helyiségsor csuklójában
pedig elegendő hely maradt a kiszolgálóhelyiségeknek, ahonnan minden egyszerűen és
gyorsan megközelíthető volt. A változatos tömegforma érdekében a különböző szobák
szélessége más, de alapvetően egy egyszerű merőleges rendszer megmozgatásáról van
szó. A belső terek díszítése sajnos ismeretlen, az alaprajzokból a kocsibehajtó és az
előtér kialakítását láthatjuk csak. Mindkettő háromhajós oszlopokkal tagolt tér
egymásra merőlegesen elhelyezve, mindkettőt keresztboltozatok sora fedi. Az előtér
első boltszakasza oldalirányban – a kiszolgálórészek felé – folyosóvá alakul. A
homlokzatokon egyenes és csúcsíves záródású ablakok sorakoztak, az asztalosszerkezet a téglalap alapformában is csúcsíves. A kettős és hármas ablakcsoportokat
közös könyöklő, vagy egészében közös keretezés fogta össze rizalitonként. A rizalitok
lapos hajlásszögű oromzatot kaptak, ezeket sokszögű, bástyaalakzatban végződő
pillérek keretezték, a toronyhoz hasonlóan. Az oromzatos részekből összetett tömegből
két helyen sokszögű, alacsonyabb tetőhajlású épületrész ugrik ki, a férfilakosztály két
végén. Ez a kapcsolódás esetlennek tűnik és a látványt mozaikosabbá tette a télikert
tömegével együtt.

159

Az európai hatások megbízói közvetítéséről bővebben: Komárik 1982 2
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A második nagy kastélyépítési magbízást valamikor az 1850-es 1860-as évek fordulóján
kapta Wéber Antal. A felvidéki Galántán már korábban is állt kastély, illetve
erődítmény. Itt az építészeti feladat a funkcionális és formai korszerűsítés volt. A
korábban négy saroktornyos épület egyik szárnyát építette ki és formálta át romantikus
stílusúra. A reprezentatív főszárnyra merőlegesen két oldalon gazdasági szárnyakat
alakítottak ki. A főszárny esetében a nyílások osztásrendje és a két saroktorony meglévő
adottság volt. Wéber a – valószínűleg korábban tagolatlan – falfelületeket rizalitokkal
látta el, ezek tetejét magasan az eresz fölé emelte és a nagyhörcsökpusztai kastély
kapuáthajtójához hasonló megoldással, lépcsőzetes oromzattal látta el. A két tornyot
különböző magasságúra építette – alaprajzuk már eleve eltérő méretű volt –, a keleti
torony így a tömeg fő függőleges tengelyévé válhatott. Az egyszerű téglányalaprajzból
a belső oldalon csak a kocsiáthajtó ugrik ki. A gótizálást az újonnan épített részeken
lehet tetten érni: a rizalitok oromzatán, a tornyok felső emeletein és a kocsiáthajtón van
csúcsíves nyílás, vagy díszítés. A kastély egészében mégis egységes képet mutat, a
nyíláskeretezés – eltekintve a befoglaló-forma követésétől – egységes, a finom
vakolatdíszek a különböző részeken vissza-visszatérnek.
A galántai kastéllyal közelítőleg egy időben épülhetett a sárosdi Eszerházy-kastély. A
későbbi átalakítások miatt részletképzése nem ismert, elképzelhető, hogy gótizáló volt,
de a vörösvári kastély kialakításával párhuzamba állítva Rundbogenstil sem zárható ki.
Az előbbi feltevést erősítik a tömegből kiugró sokszögalaprajzú részek. Annyi bizonyos,
hogy tömegét egy magasabb torony határozta meg, a homlokzaton valószínűleg iker- és
hármasablakok váltakoztak.
Wéber Antal romantikus korszakának – és a magyar romantikus építészetnek –
kiemelkedő alkotása a vörösvári Erdődy-kastély. Egy meglévő épület kisebb átalakítása
és hozzá kapcsolódóan egy kastély építése volt a tervezési feladat. A reprezentatív
kastély belső térszervezése a nagyhörcsökpusztai Zichy-kastélyhoz

hasonlóan

merőleges tengelyekből áll, határozottan koordinált jellegű, a korábbihoz képest sokkal
összefogottabb. A bejárat iránya az épület közepén a kapuáthajtótól az előtéren át a
nagyszalonig vezet. Az előtér belső tere galériás megoldású, belmagassága nagyobb,
mint a többi földszinti helyiségé, rövid megállásra készteti a látogatót, innen nyílik
merőlegesen a kápolna és jobbra a férfilakosztály. A teljes kastély belső térrendszere
nagyon átgondolt, a különböző belmagasságú földszinti terek és az emeleti szint közé –
ahol megfelelő hely adódott – kiszolgáló-funkciókat magában foglaló félszint került. Így
a kiszolgálás gyors, praktikus és a reprezentatív részek felől láthatatlan. A kastély külső
formája szoborszerű, a zárt tömböt itt is a rizalitok oromzatai és a torony mozgatják
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meg. Az épület különlegessége a fal vörös színe, amiből látványosan kiugranak az
architektúra fehérre vakolt, vagy kőből készült világosabb részei. A részletekben
erőteljes szerkesztettség fedezhető fel, a díszítmények változatosak, de a különböző
homlokzatokon ismétlődnek. Az erőteljes Rundbogenstil elemek mellett a gótizáláshoz
áll közel a mezzanin ablakkeretezése, határozottan iszlámos ízű a terülőmustra-szerű
díszítmények alkalmazása. A tömegformát is meghatározza a loggia és az
aszimmetrikus kerti homlokzat velencei jellege. A torony, a kapu és a rizalitok
oromzatának részletképzése a galántai és a nagyhörcsökpusztai kastélyok formáinak
továbbfejlesztése. Az alaprajzban, a tömegformában és a részletekben is egyrészt a
formaalkotó kreativitást, másrészt a rendszerben gondolkodó intellektuális építészi
magatartást figyelhetjük meg. Ennek a kétféle alkotómódszernek az egyidejű
jelenlétéből adódik a végeredmény.
A romantikus épületek sorában az utolsó a szarvasi Bolza-sírkápolna. Ezt már a
kiegyezés után tervezte Wéber Antal, abban az időszakban, amikor egyre több fővárosi
megbízáshoz jutott. A görögkereszt formájú épületet erőteljes párkány és nyújtott
kupola koronázza a gazdagon formált keleties részletek a homlokzatokon kevés helyet
kapnak, az oromzat akroterionja pedig a már klasszikus formák felé mutat.
A megrendelői kör szempontjából ide tartozik a somogytarnócai Széchenyi-kastély is,
de az 1872-ben elkezdett épület már a neoreneszánsz jegyeit viseli magán.
6.1.2. Tömeg- és térformálás, részletképzés
Wéber Antal a későbbi neoreneszánsz időszakhoz képest kisebb számú romantikus
épületet tervezett, de jelentőségükben nem maradnak el azok mögött. A kastélyok
tömegformálására elsősorban az additvitás jellemző, a kapcsolódó részek között a
hierarchia nem erős, inkább mellérendelt helyzetűek. Meghatározó elem minden
esetben

a

kiemelkedő,

gazdagon

formált

torony,

mely

valamilyen

módon

aszimmetrikus helyzetben van a kompozícióban, a legtöbb helyen úgy, hogy a
körüljárás során minden nézetből érvényesüljön. Végigtekintve a kastélyok során úgy
tűnik, hogy a tömegkompozíció folyamatosan a zártabb formálás felé halad.
A kastélyok ma nem bejárhatóak, a nagyhörcsökpusztai és a vörösvári kastély
alaprajzai ismertek. Ezek alapján általános jellemzőket megállapítani igen nehéz, annyi
látszik, hogy a bejárati térrészek – kocsibehajtó és előcsarnok – esetében szívesen
alkalmazott Wéber Antal boltozott, többhajós térformát, amelyet egymás után,
egymásra merőlegesen helyezett el. Az előtérből nyílt a főlépcsőház egy merőleges
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tengely mentén, axiálisan továbbhaladva az ismét haránt irányú szalon-ebédlő
térsorhoz lehetett jutni mindkét esetben. Ez a forgalmat elosztó térrész a vörösvári
kastélyban két helyiségből áll, az első galériás csarnok a korszakban újításnak számít.
A homlokzatkompozíció minden esetben aszimmetrikus, még a galántai kastélynál is,
ahol az előzményépület inkább a szimmetriát sugallta volna. Ennél az épületnél van
egyedül a homlokzati felületen osztópárkány, a többi romantikus kastélynál a
homlokzaton vízszintes hangsúlyt csak a nyíláskeretezések szemöldökei és könyöklői
adnak. A homlokzatrészeket lezáró főpárkány a nagyhörcsökpusztai kastélynál
egyszerűen fogsoros és a forma különösebb módosítás nélkül jelenik meg a ferde
oromzatszéleken és a tornyon is. A galántai és a vörösvári kastélynál törpegalériásak a
párkányok, különböző helyeken különböző változatokban, Vörösváron a párkányok
rendszere önmagában is dísze a kastélynak. A nyíláskeretezéseknek egy-egy épületen,
vagy akár egy homlokzaton is több változatát alkalmazta a tervező, a váltakozó méretű,
záródású és különböző csoportosítású – szimpla, ikerablak, hármasablak – nyílásoknál
valamely részelem a többiekkel egyező, a díszítmény más és más. A látvány így
egyrészt festői – amit a változatos tömeg erősít – másrészt az egyező profilozás és a
visszatérő részletek alkalmazása miatt egységes marad.
Wéber romantikus építészetében – a kortársakkal összehasonlítva – különleges a
galántai kastélyon már megjelenő, a vörösvári kastélyon és a szarvasi sírkápolnán
kiteljesedő orientalizáló jelenség. Az iszlám, mór és a velencei építészethez, mint
előképhez köthető formálás ezeken az épületeken az építészeti hatás egyik
legszembetűnőbb jellemzője. A magyar romantikus építészet köréből egyértelmű
párhuzamként említhető Feszl Frigyes építészete,160 nála azonban a keleti formák
alkalmazásának erős ideologikus indíttatása volt, ilyenről Wébernél nincs tudomásunk.
Amíg megbízóinak befolyására nincs pontos adatunk, nehéz megállapítani, az
orientalizáló formák alkalmazásának pontos indokát.
A romantikus kastélyok esetében nehéz egy-egy konkrét történeti előképet találni, talán
csak a vörösvári kastély loggiája emlékezetet határozottan a velencei C’a d’Orora. Az
erőteljesen gótizáló nagyhörcsökpusztai és galántai kastélyon kívül a többi romantikus
épületet inkább a Rundbogenstilhez lehet sorolni, de a részleteikben is megismerhető
kastélyoknál nagyon erőteljes a móros hatás.

160

Feszl Frigyes építészetéről részletesen: Komárik 1993.
43

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

6.2. Neoreneszánsz épületek
Az 1860-as évek végétől Wéber Antal elsősorban Pesten vállalt munkákat. Az építészeti
feladatok a fővárosban gyökeresen mások voltak, mint korábbi alkotói korszakában.
1881-ig tizenhat nagyobb megbízása közül tíz volt bérház, illetve bérpalota és kettő
villaépület.
Pest lakóház-építészetében ebben az időszakban vált rendkívül népszerűvé a
népességnövekedés és a befektetési lehetőségek miatt a bérházépítés. A tulajdonos
leggyakrabban nem lakott helyben, a különböző méretű és komfortfokozatú lakásokat
bérbe adta. Kevés kivételtől eltekintve a bérházak egy-egy telekre épültek, a lakások az
1870-es években egy belső udvarra nyíltak. Az igényesebb bérlemények az utcai fronton,
az alsóbb szinteken kaptak helyet. A bejáratot egyre kevésbé használták kocsibehajtónak,
de szélessége a század végéig tekintélyes maradt. A boltozott térből nyílt a főlépcsőház, a
cselédek számára készült melléklépcső az udvar belső oldalán volt. Az alaprajzi
elrendezésben kevés egyéni vonást lehet felfedezni, az építési szabályok, a kor
lakástípusai és a gazdaságosság szoros tervezési feltételeket teremtettek.161 A nagyobb
lakások lakószobái az utcai oldalon voltak, egymásból nyíltak. Az udvari oldalra kerültek
a kiszolgálóhelyiségek kéttraktusos elrendezésben. Az udvari szárnyak egy traktusosak,
alacsonyabb színvonalú lakásokat, vagy további kiszolgáló részeket foglaltak magukba.
A bérpaloták annyiban tértek el a bérházaktól, hogy tulajdonosuk helyben lakott, így a
formálás általában gazdagabb lehetett. A fővárosi lakóépületek következő csoportja a
városi palotáké volt. Ezek értelemszerűen még díszesebbek, építtetőik elsősorban
arisztokraták, de éppen Wéber Antal életművében találunk polgári megrendelőt is.
A XIX. század végére kialakuló új épülettípus volt a szabadon álló városi villa, később
családi ház. Már a klasszicizmus időszakában megindult a budai hegyek nyaralókkal
való beépítése. Ezek a kisméretű épületek nagyobb telkeken álltak és nem szolgáltak
teljes évi tartózkodásra: inkább pihenésre, nyaralásra használták őket. A század
közepétől a Herminamező, a Sugárút külső részeinek és környékének beépítésével Pesten
is megjelentek a szabadonálló, igényes kivitelű lakóépületek. Használatuk az 1870-es
években még részben időszakos volt, az épülettípus meghatározása körül a kor embere is
bizonytalankodott.162

161
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Ritoók 1992 p. 47.
VU 1882 p. 358.
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Az építési helyszín és a feladatok megváltozása mellett a legjelentősebb változás az
életműben a romantikától való teljes elfordulás. Wéber Antal érdeklődése – a magyar
historizmus áramlataival teljes összhangban – a neoreneszánsz felé fordult.
6.2.1. Fővárosi magánépítészi tevékenység
Fővárosi magánépítészként Wéber Antalt elsősorban tehetős pesti polgárok163 látták el
megbízásokkal. Mai kifejezéssel élve a beruházók mind olyan emberek voltak, akik
vagyonukat valamilyen gazdasági vagy kereskedelmi tevékenységgel szerezték, az
építkezést a megtermelt tőke befektetéseként kezelték. A legtöbb esetben nem lehet
biztosan tudni, hogy miért éppen Wébert választották tervezőnek, hiszen korábbi
megrendelői nem feltétlenül álltak kapcsolatban az újakkal. Előfordulhat, hogy szaktársai
– talán Ybl Miklós – ajánlották, és az sem kizárható, hogy városházi tevékenysége során
került kapcsolatba megrendelőivel. Két esetben – a Forgó-háznál és a Neuschlosspavilonoknál – személyes szakmai kapcsolatai alapján kérték fel tervezésre.
Fővárosi munkája a Király utcai Gschwindt- ház átalakításával kezdődött. A földszinti
részek megtartásával kétemeletes bérházat tervezett, melynek Király utcai, rövidebb
oldala két; Hársfa utcai, hosszabb oldala egy rizalittal tagolt. A homlokzatokat a
végigfutó öv- és könyöklőpárkányok tagolják horizontálisan. Az épület szélén megjelenik
egy semlegesen kialakított keskeny függőleges sáv, mely a későbbi épületeknél a
homlokzat kiemelésében egyre jelentősebb szerepet játszik.
1872-től készült a Placht-ház és a Bellevue-villa. Előbbi hegyesszögű saroktelken áll, a
kellemetlen hatású összemetsződést a sarok levágásával oldotta meg Wéber Antal, a
Bajcsy-Zsilinszky úton északról közelítve így a falfelületek találkozása majdnem
merőlegesnek érzékelhető. A sarokhomlokzatot timpanon koronázza, alatta több szintes,
oszlop-gerendás kompozíciójú – a XX. században sajnos jelentősen átalakított – kiugrás
emelte ki ezt a részt. A hosszabb oldalhomlokzatok egy-egy tengelyes oldalrizalitokkal
tagoltak, a bejárat megoldása a későbbi Sugárúti bérházak kapuit előlegezte meg.
Hasonlóan jelentős a szerepe a timpanonos díszítésnek és a pilaszteres-oszlopos
tagolásnak a Sugárút végére tervezett Bellevue-villánál. A Sugárúti Építő Vállalat
megbízásából készült épület tagoltabb tömegformájú, de a városi térsarkot kevésbé fogja
meg. A korábbi kastélyokhoz hasonlóan aszimmetrikus helyzetben lévő torony és az íves
sarok nem jelöli ki hangsúlyosan a Sugárút és az Aréna út találkozását.
Gschwindt Mihály szeszgyáros, Placht József kereskedő, Ádám Károly textilkereskedő, Neuwelt
Ármin kereskedő, Neuschloss Ödön és Marcell gyárosok, Kotzó Pál gyáros, Forgó István üvegesmester,
Frankl Jakab bankár
163
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Az építészeti formálás tekintetében a Gschwindt- és a Placht-házhoz hasonló az Egyesült
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár épületének homlokzati kialakítása. A pályázaton
nyert megbízás nehézsége a különböző – bérház és bank – funkciók és a nagy méret
kezelése volt. A három utcára nyíló hosszú telken az utcai frontok beépítése több
traktusos, két keskeny belső udvar között pedig lépcsőház van. A funkciók
szétválasztására szintenként került sor: alul a bank termei, felül lakások kaptak helyet. A
homlokzati architektúrában ezt az egységesen lábazatként kezelt két alsó szint finoman
jelzi. A függőlegesen hármas tagolású, ötszintes épület homlokzatait a rálátás és a méret
szerint kettő, három illetve egy rizalit tagolja. Az 1870-es évek másik közületi megbízása
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank épülete volt. A háromszintes bank és bérház épületet
timpanonnal koronázott oldalrizalitok tagolják, a rizalitokon közös keretezéssel
összefogott ikerablakok vannak, a felső szintet pilaszterek tagolják.
Homlokzatában és alaprajzában is egyszerűbb megoldású volt a Neuwelt- és Fuchs-ház.
Mindkettő a klasszikus pesti bérház jó példája. Az övpárkánnyal tagolt homlokzatokon a
klasszikus formatanból ismert architektonikus elemek sorakoznak vakolatból formálva,
az elrendezés követi a korabeli igényeket.
Alaprajzi tekintetben az átlagostól jelentősen eltér Forgó István Havas utcai háza. A
keskeny telken szintenként csak egy lakásnak volt hely, az optimális megvilágítás
elérésére az épület közepére került a lépcsőház, amit az egyes szintek lakásai
körbeölelnek. A Wéber építészetében szokatlan, nagyméretű – mára lebontott tetőépítmény elhelyezésére a lépcsőház bevilágítása miatt volt szükség. Az öttengelyes
utcai homlokzat visszafogott kialakítású.
A hetvenes évek közepének három leghíresebb és egyben különleges homlokzatú épülete
a Szerb-, Ádám-, és Halász-ház. Közös jellemzőjük, hogy homlokzatuk kivételesen
nagyvonalúan alakított, az architektúra nem egyszerűen a nyíláskeretezések és
párkányok egymásutánjának összessége.
A párizsi világkiállításon is bemutatott Ádám-ház háromszintes reprezentatív városi
palota. A Múzeumkert mentén – a Festetics- és a Károlyi-palota közelében – zártsorú
beépítésben áll, homlokzata azonban erőteljesen tagolt. A kompozíciójában Palladiot
idéző ház tömege két szélső axisa között áttört, a második emeleten teljesen
visszaugratott. A részletek díszesen formáltak, miközben szerkesztésük feszes marad.
A Szerb- és a Halász-ház érdekessége a homlokzati kompozíció. Mindkettőn egy
erőteljes, lábazati jellegű földszinti rész után következik az észak itáliai reneszánsz
minták szerint formált, áttört loggia-homlokzatú első emelet. A Halász-házon hasonló a
második emelet, a Szerb-házon a felső két szint kialakítása zártabb.
46

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

1877 és 1879 között készült Erdődy István villája. A Sugárút és a Baross utca sarkán áll,
mára jelentősen átalakítva. A villa eredetileg – a telekviszonyok miatt is – viszonylag kis
alapterületű volt, földszintjén a vendég- és a hozzájuk tartozó inas-szobák kaptak helyet.
Az emeleten volt a szalon és Erdődy István lakosztálya. A szalonból nyíló dolgozószobán
keresztül lehetett a hálóba, majd a fürdőbe jutni, innen nyílt a reterát és a hátsó
megközelítéssel is rendelkező inas-szoba. A szalon másik oldalára az étkező került. A
nagyszalonhoz kapcsolódó ebédlő és dolgozó, és a homlokzati loggia a vörösvári
Erdődy-kastélyt idézik. A homlokzati kialakítás itt azonban már az érett neoreneszánsz
jegyében készült.
6.2.1.1. Kisebb munkák az 1870-es években
Wéber Antal munkái között egyedülálló a Roosevelt téren álló Széchenyi-szobor
talapzatának terve. Hasonló típusú munkát sem korábban, sem később nem kapott. Az
Engel József által készítendő szobor és mellékalakjai számára kellett talapzatot készítenie.
Az alkotás maga kevésbé érdekes, de a tervezés körüli vita sokat mond Wéber alkotói és
emberi hozzáállásáról.164
Méretében szintén kisebb munkája volt a Neuschloss cég kiállítási pavilonjainak
megtervezése az 1873-as bécsi és az 1878-as párizsi világkiállításra. A bécsi kiállítási
épületet sajnos nem ismerjük, de a párizsi pavilon néhány rajzát és leírását az Építési Ipar
publikálta.165 A kis építmény érdekessége, hogy nem egyszerűen csak a kiállítási tárgyak
befogadására volt alkalmas, hanem, hogy maga is kiállítási tárgya volt. Az arányos,
egyszerű architektúra elemei a Neuschloss cég díszes faipari termékeiből készültek a
falaktól a mennyezetig.
Az 1870-es évekből Wéber Antal két átalakítási munkájáról van tudomásunk, Hoffmann
Frigyes belvárosi és Loisch Ede herminamezői házához készített terveket. Az életművet
és az alkotások számát időrendben áttekintve valószínűsíthető, hogy az 1860-as és az
1870-es években további átalakítások tervezését vagy egyéb kisebb munkákat is
vállalhatott. A jelentősebb alkotásokat számon tartották így az utókor számára mind
ismertek, de az engedélyezés szabályai miatt nem zárható ki akár nagyobb számú kisebb
átalakítás tervezése sem. 166

A szobrot mintázó Engel József kifogásolta, hogy az Építési Ipar nem őt nevezte meg a talapzat
tervezőjeként. Erre Wéber Antal elegánsan és szerényen válaszolt. (ÉPIP 1879 p. 314.)
165 ÉPIP 1878 p. 259-261.
166 Az engedélyezésnél elegendő volt a kivitelező aláírása, és éppen emiatt lehetséges, hogy ezt a kérdést
a későbbiekben sem lehet majd kielégítően megválaszolni.
164
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6.2.2. Oktatási épületek – hivatali építész
A pompás fővárosi bérpaloták felépülése meghozta Wéber Antal számára a sikert,
jelentős közéleti tevékenységével elismertsége és megbecsülése egyre nőtt. Amikor a
Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium építésze Kolbenheyer Ferenc meghalt, rá esett
Trefort Ágoston választása a hivatali-építészi munka folytatására. A kitüntetésként is
értelmezhető kinevezéssel azonban nem csak nagyszabású építészeti feladatok ellátása,
hanem kis költségvetésű, szinte szükségleti épületek megtervezése is a feladatai közé
tartozott. A korábbi évek briliáns formai megoldásai után kevesebb lehetősége volt
tehetsége kamatoztatására.
6.2.2.1. A Tudományegyetem fővárosi épületei
A nagyszombati érseki főiskolát mely kezdetben teológiai és bölcsészeti karból állt,
1777-ben már négy karral – az említetteken kívül jogi és orvosi fakultásokkal – a budai
királyi palotában helyezték el.167 Az 1780-ban egyetemi szervezetet kapott intézmény
1783-ban költözött Pestre, a központi részt a régi pálos-kolostorban helyezték el, az
orvosi karnak a Rókus-kórház jutott, a könyvtár pedig a ferencesek régi klastromába
került. A tanszékek és hallgatók számának növekedése miatt az ideiglenes épületek
helyett végleges megoldásokat kellett találni a karok megfelelő elhelyezésére. A Magyar
Királyi

Tudományegyetem

épületeinek

kiépítése

Eötvös

József

vallás-

és

közoktatásügyi miniszter hivatali ideje alatt kezdődött, de nagyobb lendületet csak a
nyolcvanas években, Trefort Ágoston minisztersége alatt kapott. A fejlesztés egyik
területe a Kiskörúton kívül fekvő Beleznay-kert volt. A beépítés első lépéseként a
kémiai laboratórium készült el 1868-ban Friedrich Zastrau tervei szerint, ezt követte
1871-ben a Szkalnitzky Antal által tervezett Élettani Intézet,168 az 1880-as években már
Wéber Antal alkotásaként az Állat- és Ásványtani Intézet és a Természettudományi
Intézet. Ugyanerre a telekre került a Királyi József Műegyetem épülete is, amit Steindl
Imre tervezett.169 A Műegyetem később a Hauszmann Alajos és Petz Samu által a
Lágymányosra tervezett épületekbe költözött.
Az Orvoskar tanszékei számára az Üllői út és a Nagykörút találkozásánál, az akkori
városmagtól távolabb választottak területet, a tervszerű telekvásárlást már az 1870-es
években elkezdték. Első lépésben Kolbenheyer Ferenc tervei szerint megépült az Üllői
Történeti adatok: Edvi Illés 1896 p. 143-145. és Gergely 2003 p. 221-223. alapján.
Sisa 1994 p. 141-144.
169 Sisa 2005 p. 70-76.
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úton két kóroda, halála után ezeket már Wéber Antal kötötte össze a Szemészeti
pavilonnak is nevezett központi épülettel. Rá hárult az alacsonyabb költségvetésű II.
számú Belgyógyászati Kóroda, a mosó- és főzőkonyhák és a hivatal és szolgalakások
épületének tervezése. Az építkezést a Kiss István által tervezett szülészeti klinikával
folytatták. A pavilonosan beépített terület a nyolcvanas években szűknek bizonyult, a
Törvényszéki Bonctani Intézet már a Nagykörúton kívülre került az egyetemi
füvészkert mellé, majd ezen a területen folytatódott a Klinikák kiépítése is. A munka
azonban lassan haladt és még 1896-ban is a Rókus Kórházban volt elhelyezve az egyik
sebészeti intézet.
Az egyetem központi részei azonban továbbra is a Belvárosban maradtak. 1876-ban
nyitották meg a Ferenciek terén az Egyetemi Könyvtárat, a Szerb utcában és az Egyetem
téren bővítették a központi épületet és szárnyait. A bővítés első része Szkalnitzky
Antalhoz kötődik,170 a munkát Wéber Antal folytatta, a végső állapot azonban már
Baumgarten Sándor és Herczog Ferenc elképzelései szerint alakult ki.
Az egyetemi épületek felépítésével a magyar felsőoktatás új dimenziót kapott, de a
fakultások területi eltávolodásával éppen az egyetemesség szűnt meg, később a karok
önálló intézményekké is váltak.
Kolbenheyer Ferenc halála után Wéber Antal a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
építészeként befejezte az elődje által elkezdett munkákat. Ezek közül a legizgalmasabb
az Orvoskar Központi épületének megépítése volt. Már készen állt az Üllői úton a két
klinikai szárny, a tervezésnél a telepítés és a lehetséges építészeti formák is kötöttek
voltak. A két klinikai szárny félköríves záródású tömbjei között szűk hely maradt, a
közéjük ékelődő központi rész egy szinttel magasabb és a szükséges alapterület miatt a
tömb a kert felé nyúlik hátra. Az Üllői út felől jóval kisebbnek tűnik, az erőteljesebben
megformált Kolbenheyer-féle részek között visszafogottabb kialakítású. Mintegy a
klinikai szárnyak középrizalitjaként működik, az épülettömbök közötti átjáró igen
keskeny és egy-egy híddal is csatlakoznak, így a három épületrész egynek hat. Ehhez
mérten a központi épület főhomlokzatának középrizalitja, mely az öt ablakaxisból
hármat emel ki, arányaiban az egészhez viszonyul. A homlokzat kompozíciója igazodik
a klinikák tagolásához, azonos magasságú a lábazatszerűen kialakított földszinti sáv, a
szélső épületekhez képest azonban a rusztikázás egyszerűbb, a kváderalakítás
laposabb. Az első és második emelet közt nincs választópárkány, az ablakok keretezése
összeér, a felületnek ez a része egy egységet képez. A második párkány feletti nagy
kiülésű párkány igazodik a melléképületekhez, a harmadik szint erre szinte attikaként
170
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ül rá. A Kolbenheyer Ferenc által tervezett klinikák homlokzatai gazdagon díszítettek,
az íves ablakok körüli archivoltos-szemöldökös keretezés a korabeli berlini építészetet
idézi. Ennek a díszítésnek redukáltabb formáit alkalmazta Wéber Antal a központi
épületen laposabb kialakítással. A meglévő formákhoz való alkalmazkodás mellett
megmarad az egyedi íz.
A kompozíció a telepítés helyzetéből adódik, középrizalitos megoldást az 1880-as
évektől kezdték el újra alkalmazni az építészek, a klasszicizmus időszaka után inkább a
sarokrizalitos kompozíció volt a gyakoribb. Wéber építészetében ez a megoldás itt tűnik
fel először. Az Orvoskar központi épületénél a részletképzésben egyrészt a
korábbiakhoz képest nagyvonalú, másrészt a legfelső emelet alakításánál visszatér a
hetvenes évek elején használt formákhoz. Az íves-archivoltos ablakkialakítás
kombinálása a párkányt tartó egy szint magas pilaszterek sorával a Placht-házat, az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházát és a szegedi Ipari és
Kereskedelmi Bankot idézi.
Az orvoskari telekre még két épületet tervezett Wéber Antal, a II. számú belgyógyászati
Klinikát és a Mosó- és Főzőkonyhák épületét. A két szint magas épületek alacsony
költségvetéssel készültek, az alaprajzok követik a funkcionális igényeket, de a formálás
egyszerű. A historizáló építészet történeti korokhoz visszanyúló formáit nem lehet
rajtuk megtalálni, leginkább a század második felében épült ipari épületekkel
rokoníthatók. A díszítés a homlokzati anyag, a tégla tulajdonságaiból adódó
lehetőségek szerény kihasználása csupán.
Az Orvoskar telkének beépítésén kívül Wéber a Múzeum körúti Beleznay-kert
területére tervezett két nagyobb egyetemi épületet. Az Állat- és Ásványtani Intézet több
tervváltozat után készült el a Múzeum körút 4. szám alatt. Az építészeti feladat
érdekességét a gyűjteménytárak elhelyezése adta. A két emelet magas, belül galériás
kiállítóterek a hosszabb homlokzati oldalakra kerültek, a szükséges megvilágítást a
nagyméretű ablakok biztosították. Evvel Wéber a gyűjtemények múzeum-jellegű, de
oktatásban is hasznosítható bemutatásának nagyon érdekes megoldását adta. A belső
közlekedőrendszer haránt irányú, Wéber a szükségképpen adódó belsőudvarokat a
közéjük helyezett lépcsővel használta ki, az alaprajzi szervezésben nem volt alkalma
nagyvonalú

megoldásokra.

A

különböző

szintszámú

épületrészeket

eltérő

homlokzatkompozícióval alakította ki. A szélső axisok nagyoszloprendes-timpanonos
és a középső rész áttörtebb homlokzata külön épületként is megállnák helyüket. A
homlokzatszakaszokat a közös övpárkány és egységes részletalakítás fogja össze. A
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szintszám eltéréséből adódó disszonanciát az alsó részen a rizalit ablakainak
félszintekre jellemző kiképzése, a felső részen pedig a rizalit nagyoszloprendes tagolása
oldja fel. A homlokzatokon viszonylag kevés követ alkalmaztak, de a téglából
kialakított architektonikus részletek pótolják ezt a hiányt. Ennek a homlokzati
anyagnak az alkalmazása absztraktabb formálásra késztette a tervezőt, a tagozatok,
balluszterek, keretezések egyszerűbbek és a modulméretű tégla miatt feszesebben
formáltak.
A Beleznay-kert területére készült a Természettani Intézet, az egyéb egyetemi
épületekhez képest kevésbé sikerült alkotás. Puskin utcai homlokzata szépen
illeszkedik a zártsorúan épült belvárosi épületek sorába, kiskiülésű párkányaival
visszafogott hatású. A telek belseje felé következő szárnyak tömegkapcsolata
bizonytalan, a romantikus kastélyoknál és a Bellevue-villánál is reprezentatív hatású
torony itt nem érvényesül. Az egyes szárnyak ilyen elhelyezésének nyilvánvalóan
funkcionális indoka volt, az egyes laboratóriumok biztonságossága indokolta az
elkülönített elhelyezést. A téglakeretelések egyszerűek, a főpárkány kialakítása
elnagyolt.
Kisebb jelentőségűek a tudományegyetemi telkek kerítései, a Múzeum körúti azonban
felcsillantja az építész rendkívüli tehetségét a kis feladat keretein belül is.
Végigtekintve a Tudományegyetem különböző épületein, a formálásban – a korábbi
korszakhoz képest határozott egyszerűsödés figyelhető meg. Az Orvoskar épületén
kívül az architektúrát meghatározzák az alkalmazott homlokzati anyag tulajdonságai.
A téglából adódó formai lehetőségeket azonban csak az Állat- és Ásványtani Intézetnél
használta ki a tervező. Az Orvoskari telken megépült Belgyógyászati Klinika és a Mosó
és Főzőkonyhák épületei pedig kifejezetten a szükségleti építészet körébe sorolhatók, a
funkcionális igényeket kielégítették és mást nem is várt el a megbízó minisztérium.
6.2.2.2. Vidéki iskolák
Trefort Ágoston minisztersége alatt a korábbiakhoz képest rengeteg oktatási funkciójú
épület épült nem csak a fővárosban, hanem országszerte. Számtalan elemi- és polgári
iskola, gimnázium és bábaképző készült el. A tervezési feladatot a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium látta el, figyelembe véve az 1868. évi Népiskolai
Törvényt. E szerint iskolát csak egészséges, száraz helyen lehetett emelni,
maghatározták a szükséges helyiségek számát és az egy főre jutó minimális
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alapterületet is.171 Az iskolák változatos pénzügyi konstrukciók igénybevételével
készültek. A beruházások elsődleges forrásai a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
által felvett hitelek voltak, ezen kívül az építkezésekhez hozzájárultak az érintett
városok és ha volt rá lehetőség, magánalapítványokat is bevontak a finanszírozásba. A
városok

hozzájárulása

nem

csak

pénzben,

hanem

a

kivitelezés

helyszíni

lebonyolításában is megnyilvánult. A tervező építész helyszíni művezetésének hiánya
erőteljesen hatott a kialakult építészeti formára is.
Wéber Antal első vidéki munkája a győri Tanítóképző épületének tervezése és a telken
meglévő épület átalakítása volt. Az „E” alaprajzú épületnek csak a bejárata kiemelt, a
homlokzatot csak kis kiülésű párkányok tagolják.
Egy évvel később, 1884-ben kezdődött a pancsovai Főgimnázium építése. A
tömegforma kísértetiesen hasonlít a győri megoldáshoz; az oldalszárnyak hátrafelé
megnyúlnak, jelentős eltérés csak a homlokzati architektúra részleteiben van. A szélső
szárnyakat itt sarokarmírozás emeli ki és armírozott az ablakok keretezése is. A bejárat
ebben az esetben kevésbé átgondolt megoldású, a háromnyílású kapu felett
klasszicizáló díszítés van.
Ugyanezen évben kezdődött a dévai Állami Reáliskola és Internátus építése is. Az
iskolai épület a két fentebb említett példát követi, Déván az „E” jellegű helyett az
alaprajz inkább „H” formájú. Az ablakok keretezése a pancsovaihoz hasonló, de a
sarokarmírozás elmarad. Az iskola mögött épült internátusi épület alaprajzi
koncepciójában és tömegformálásában egyszerűbb, a középfolyosós beosztás rizalitok
és kiugrások nélküli tömbbe foglalt.
A szintén 1884-ben kezdett pozsonyi Bábaképző Intézet az egyéb iskolatípusokhoz
képest bonyolultabb funkcionális igényeket kellett, hogy kielégítsen. Az épületben az
oktatáson kívül a bábasághoz tartozó gyakorlati tevékenységek mindegyikének
megfelelő helyet kellett biztosítani. A „H” alaprajzú épület homlokzati formálása
egyszerű, az alsó két szint felett választópárkány tagolja az épületet, a nyílások
szalagkeretesek, a kiemelt szinten szemöldökkel.
A középfolyosós konfigurációt ismételte a csáktornyai Tanítóképző és a kapuvári Elemi
Iskola. Az 1887-ben elkezdett Tanítóképző homlokzati architektúrája a többi vidéki
iskolaépülethez képest gazdagabb, a kompozíció Wéber pesti bérházait idézi. A
lábazatszerű földszint felett szemöldökös-fülesablakok vannak, a zárószinti nyílások
között pilaszterek is tagolják a falsíkot. A kapuvári Elemi Iskola kompozíciója hasonló,
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de itt nincsenek választópárkányok, az ablakok keretezése azonban a többi vidéki
iskolához képest igényesebb.
A Wéber Antal által tervezett vidéki iskolákat végiglátogatva az első benyomás a
homlokzati formálás következetlensége. A tagozatok és díszítmények rendszere több
helyen – mint például a csáktornyai Tanítóképző bejárata, vagy a kapuvári Elemi Iskola
szélső axisai – a klasszikus alaktani szabályoknak nem felel meg. Nem egyszerűen a
historizmusban tapasztalható alkotó jellegű formahasználatról, hanem az alapvető
alaktani ismeretek hiányáról van szó. A vidékre küldött terveket a helyi mesterek
legjobb tudásuk szerint valósították meg, az ő felkészültségük függvénye volt, hogy az
eredeti elképzelés milyen konkrét formát kapott. Az eredeti tervek sehol sem állnak
rendelkezésre, de minden jel arra mutat, hogy csak a mai engedélyezési tervek
kidolgozottságához mérhető dokumentáció készült, részlettervek kidolgozására nem
került sor.
A homlokzati kompozíció minden esetben egyszerű, a felületeket legfeljebb
választópárkányok tagolják. A nyíláskeretezések esetében olyan megoldásokat
láthatunk, amelyek nagy része már a klasszicizmus óta szerepelt a magyar építészek
formakincsében. Természetesen lehet példát találni a reneszánsz építészetben
szalagkeretes ablak alkalmazására, vagy a párkányok formáira, a vidéki iskolák
esetében azonban konkrét történeti előképekről nem lehet beszélni. Olyan formákat
alkalmazott Wéber Antal – minden valószínűség szerint már a tervezés során
figyelembe véve a helyi lehetőségeket – amelyek a klasszikus történeti építészet
minimumára építettek. Ezeknek az épületeknek a jelentőségét nem az építészeti
formálás, hanem az oktatás fejlődésében betöltött nagyon fontos szerep adja.
A tömegforma szintén egyszerű, csak burkolja a praktikusan kialakított belső
elrendezést, legfeljebb a bejárat rizalitos kiemelésére van példa. A belső térrendszer a
közlekedőfolyosókra felfűzött termekből áll, még a bonyolultabb funkciókhoz sem
tartoznak bonyolultabb térformák, vagy közlekedőrendszerek, legfeljebb a folyosós
megközelítés mellett egymásból is átjárhatók a helyiségek. Az épületek nagyobbrészt
oldalfolyosósak, csak két helyen találunk középfolyosós megoldást. A tantermek
hossztengelye párhuzamos a homlokzattal a bevilágítás miatt. A közlekedő rendszerből
adódóan a bütühomlokzaton kevés a nyílás, a hosszanti homlokzatokon – a tantermek
vonalában – pedig az ablakritmust alapvetően befolyásolja az oktatási helyiségek sora.
A ma épülő iskolákhoz képest a legnagyobb eltérés a lakófunkciók sokasága, a tanári
lakások számát az 1868. évi Népiskolai Törvény is szabályozta, a szolgálati lakások
biztosítása a vidéki oktatás fejlesztésének fontos eszköze volt.
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A puritán formálás természetszerűleg következett a szűkös költségvetési keretből, a
formálás hasonlósága arra utal, hogy a tervezésben is gazdaságosan jártak el. Egy-egy
tervet, kis módosítással több helyen is felhasználtak. Ez felveti a kérdést, hogy vajon az
azonos időben, vagy akár az építész halála utáni években épült egyéb iskolák között
nem találhatunk-e újabb Wéber épületeket. Mivel a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium levéltári iratanyaga szinte megsemmisült, ebben a kérdésben csak Ybl
Ervin kutatásaira lehetett támaszkodni.172 A korabeli vidéki helytörténeti irodalom nem
emlékezik meg az iskolák tervezőiről, így legfeljebb egy-egy szerencsésen felbukkanó
terv döntheti el ezt a kérdést, de nem kizárható, hogy a Wéberhez köthető vidéki
iskolák köre szélesebb.
Wéber Antal utolsó alkotói korszakában elsősorban a körülményekhez igazodó,
általában kis költségvetésű épületeket volt kénytelen tervezni. A korábbi munkáin
feltűnt erőteljes vonzódása az észak-itáliai reneszánszhoz kevés tért kapott. A
minisztériumi kinevezés, mely kiváló építészi kvalitásai miatt érte, épp ezt a tudást nem
engedte továbbfejlődni és kibontakozni.
6.2.2.3. Magánépítészi munkák a hivatali feladatok mellett
A számos oktatási épület tervezésén kívül Wéber Antal utolsó alkotói korszakában sem
hagyott fel a magánépítészi praxissal. Természetesen jóval kevesebbet tervezett
magánmegrendelők számára, de ezek között is vannak izgalmas alkotások.
Magánépítészi tevékenységének egy része azonban valamilyen módon hivatali
funkciójához kötődik. Valószínűleg minisztériumi kapcsolatain keresztül kapott
megbízást néhány átalakítási munkára173 és az angyalföldi Elmekóroda építésére. Ezek
a feladatok jellegükben nagyon hasonlóak voltak a hivatali építészként kapott
feladatokhoz. Szoros tervezési program és a szűkös költségvetés feltételei között kellett
alkotnia, az elkészült épületek jelentősége maga a megvalósulás és nem az építészeti
forma szépsége.
Néhány átalakítás – Vakok Intézete, Ferences rendház támfala, Thököly-alap házának
kisebb átalakítása – megtervezésére valószínűleg korábbi megbízásai nyomán és városi

Ybl 1958
A Hatvani utca 18. és a Rókus Kórház sebészetének átalakítása a tudományegyetemi munkákhoz is
kapcsolható, de az engedélyt nem, mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi építésze kérte. Az
Országház utca 13. és az Úri utca 51. alatti átalakítások más minisztériumokhoz köthetők.
172
173
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tanácsi kapcsolatain keresztül kapott megbízást. 1882-től épült a Sugár úti Révay-villa,
formálásában a megbízó igényéhez igazodva puritán épület.
A nyolcvanas évek közepén épült az újszászi Szent István templom, Wéber Antal
egyetlen egyházi épülete. Az Orczy-családdal már pályája elején kapcsolatban állt, és
mint hivatali építész bizonyára többször találkozott a különböző miniszteri funkciókat
betöltő Orczy Bélával. Az újszászi templom esetében a tervező – mint pályája elején –
középkori formákhoz nyúlt vissza, elsősorban a belső tér szervezésében; a
részletformák gazdagságát az anyagi lehetőségek korlátozták. A háromhajós –
eredetileg oldalhajóiban is karzatos – épületet leginkább a romanikához lehet kötni.
Súlyos pillérek, félhomályos belső tér és félköríves nyílások jellemezték. Az építészeti
formálásban – a körülményekből is adódóan – erőteljes absztrakció fedezhető fel, az
egyes formák csak távoli kapcsolatot tartanak a lehetséges történeti előképekkel, a
történeti építészetet összegző jelleggel használta Wéber Antal.
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6.2.3. A neoreneszánsz formálás
A romantikus alkotói korszak után Wéber Antal az 1890-as évek végén fordult a
neoreneszánsz felé. Az egyes épületek áttekintése után érdemes a homlokzati
részleteket és a kompozíciókat külön is elemezni, az előképek keresésével közelebb
juthatunk a stílus megértéséhez. Az alábbi elemzés a részletformáktól a kompozícióig
igyekszik áttekinteni egyrészt az alkalmazott alaktani elemek körét, ezek előképeit,
helyüket a kompozícióban és a teljes homlokzati koncepciót. Az előképek szerinti
elemzés a neoreneszánsz épületek esetében ugyanazokat az alkotói korszakhatárokat
rajzolja ki, mint a történeti körülmények szerinti áttekintés, azonban hozzásegít ahhoz
is, hogy a neoreneszánsz stílus változatait jobban megérthessük.
6.2.3.1. Homlokzati elemek
Az épületek homlokzati részelemeinek elemzése már önmagában kirajzolja Wéber
Antal alkotói korszakait, egyértelműen elválik az 1870-es évek közepe előtti korai, az
érett

és

a

minisztériumi

építészként

tervezett

épületek

késői

időszaka.

A

nyíláskeretezések, felületalakítások, párkányrendszerek vizsgálata közelebb visz a
kompozíciós elvek megértéséhez is.
Wéber épületeinek földszinti – alkalmanként két szintet is magában foglaló alsó – sávja
rusztikázott felületű, az egész homlokzatot megtartó, lábazatszerű rész. A felület
legtöbbször vakolt, a vakolat a kőburkolat osztását imitálja. Érdekes, hogy azokban az
esetekben, amikor a költségvetés lehetőséget adott a drágább kőburkolatra – a
Fiókzálogházon, és az Ádám-házon–, a burkolat sima, csak a nyílások körül van
rusztikázottabb felületű burkolat, ezeknél a homlokzatoknál maga az anyag megadja a
stabilitás és erő érzetét.
A kváderosztás erősebben absztrahálva jelenik meg az Egyesült Budapesti Fővárosi
Takarékpénztár székházán, a Tudományegyetem Orvoskarának központi épületénél és
a Halász-házon. Ezeknél elmarad a kőosztás függőleges fugája vagy az azt utánzó
vakolatmélyedés, csak vízszintes sávok vannak. A székháznál rusztikázottan, az
orvoskari épületnél simán, a Halász-házon sima és stokkolt felületek váltakozásával
alakul ki a lábazatszerű sáv.
Az alsó homlokzat-sávban a lábazat nem válik el erőteljesen, a lábazati párkány
gyakran megbújik két kvádersor között. A lábazat egyedül a Szerb-ház esetében
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feltűnőbb, itt a földszinti ablakok könyöklőpárkánya a lábazati párkány. Hasonló
jelleggel ül könyöklőpárkányon a ferrarai Palazzo dei Diamanti, vagy a bolognai
Palazzo Sanuti-Bevilaqua földszinti ablaksora.
A földszinti sáv lábazatszerű – és evvel összefüggésben a felsőbb szintek könnyedebb –
kialakítására már a quattrocento építészetében is bőven találunk példát, azonban a
reneszánsz paloták földszinti nyílásainak mérete a funkcióból adódóan sokkal kisebb.
A földszinti sáv nyílásai Wéber Antal épületeinél legtöbbször félköríves záródásúak,
„teljes”, pilaszeteres, archivoltos, zárókővel koronázott keretezést csak a Gschwindtházon találunk. Gyakoribb, hogy az archivolt a nyílások közötti falpillér vállpárkány,
vagy fejezetszerű lezárására támaszkodik úgy, hogy a szomszédos archivoltok között
nagy a távolság. Ilyen az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházának, és
a Neuwelt-háznak a földszintje. A Halász-ház és a Tudományegyetem Állat- és
Ásványtani Intézetének földszintjén az archivoltok a burkolatból kiemelkedő
fejezetekre támaszkodnak, melyeket nem tart pilaszter.
Ennél is jobban belesimul a földszintbe, amikor a nyílás körül csak a falburkolat osztása
változik valamilyen mértékben. Az Ádám-házon a kőburkolat felülete durvábban
alakított, a Tudományegyetem Orvoskarának központi épületénél a felület osztása a
földszinti ablakok körül sugaras. A téglahomlokzatú tudományegyetemi épületeknél a
félkör- és szegmensíves nyílások körül egyszerű, sugarasan rakott téglakeret van.
Kevés egyenes záródású földszinti nyílást találunk, a Szerb-házon füles keretűek az
ablakok és a felettük lévő domborművek keretei is. A Fiókzálogháznál a földszinti
nyílások körül a falfelületből kiemelkedő, váltakozó méretű elemekből összeálló
stokkolt kő keret van. A Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézetének
oldalhomlokzatán és oldalrizalitján pilaszteres-szemöldökös ablakok vannak.
Az épületek bejáratainak megoldása általában nem kifejezetten hangsúlyos, a korai
épületeknél – az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházán, a Gschwind-,
a Neuwelt- és a Placht-házon – találunk csak erőteljesen kiemelt, oszlopos, erkélyes
kaput. A budapesti historizmusban később széles körben – dupla oszlopsoros
megoldásban is – elterjedő174 megoldás előképe lehet a római Cancellaria, vagy a
Palazzo Chigi-Odeschalchi kapumegoldása.
Legtöbb esetben a kapu egyszerűen keretezett, archivolttal, zárókővel díszített, néhány
háznál előfordul, hogy a kapu feletti timpanont, vagy erkélyt csak konzolok tartják.
174

Az Andrássy úton végigsétálva folyamatosan evvel a megoldással találkozunk.
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Utóbbi esetekben a keretezés a homlokzat párkányrendszeréhez kapcsolódik, egyetlen
kivétel a Szerb-ház, ahol a nagy szintmagasság miatt a kapu kerete nem éri el a
szintválasztópárkányt. A kapuk ilyen, visszafogottabb kialakításának előképeit
elsősorban az észak-itáliai palotákban találjuk meg.
A Tudományegyetem épületeinél, Wéber életművének utolsó szakaszában újra
feltűnnek az erőteljesebben hangsúlyozott, oszlopos-timpanonos, vagy pilaszterestimpanonos kapuk a homlokzat egészének párkányrendjéhez illeszkedve.
A kiemelt szintek nyíláskeretezéseinél általában az első emelet ablakkereteinek
módosított, egyszerűbb változatait látjuk a második emeleten. Ez az egyszerűbb
változat sokszor úgy alakul ki, hogy míg az első emeleten timpanon koronázza az
ablakot, a másodikon csak szemöldök. A Gschwindt- és a Szerb-ház175 esetében
mindkét emeleten fülesablakok vannak, a Placht-házon és az Egyesült Budapesti
Fővárosi Takarékpénztár székházán az első emeleten aediculás, a másodikon füles keret
felett figyelhetjük meg ezt a megoldást. A Neuwelt- és a Frankl-házon az első emeleti
timpanont a második emeleten íves timpanon követi, mindkét esetben füles keretezés
felett. A Forgó-háznál – ahol az emeleteken mindenhol félköríves záródású ablakok
vannak – a két szint közötti különbség csak abban nyilvánul meg, hogy az első emelet
pilaszteres, archivoltos, záróköves keretei könyöklőpárkányon ülnek, a második emelet
ablakai csak egyszerű könyöklőn.
Kétszeres kereteket176 elsősorban az 1870-es évek második felében – érett alkotói
periódusában – tervezett Wéber Antal. Az Ádám-ház első emeletén a primer keret
pilaszteres, archivoltos, záróköves, a szekunder korintoszi pilaszteres, szemöldökös; a
második emelet keretezése egyszeres. A Fuchs-ház esetében mindkét emeleti szinten
kétszeres keretezés van, a primer pilaszteres, archivoltos, záróköves; a szekunder – a
korábbiakban leírtakhoz hasonlóan – az első emeleten timpanonos, a másodikon
szemöldökös. Egészen bonyolult a Frankl-ház rizalitjának ablakkeretezési rendje. Az
első emeleten pilaszteres, archivoltos, záróköves ikerablak körül ión pilaszterek által
tartott szemöldökös keret van, a második emeleten egyszerűbb primer keret körül
hermapilaszterrel tartott, tört, íves timpanonos keret van.

A Szerb-háznál a második és harmadik emelet vonatkozásában.
A kétszeres kereten azt a megoldást értve, amikor az ablak körüli primer keret után eggyel kijjebb
újabb keretezés következik, oly módon, hogy az összetett keretelés mindkét eleme önmagában is
megállná a helyét.
175
176
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Egyszerűbb megoldásúak a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából
készült épületek emeleti nyíláskeretezései. Leggyakrabban csak téglából sugarasan
rakott szemöldököt találunk. A Fiókzálogház emeletének íves ablakai körül
kőtömbökből rakott keret van a korai reneszánsz palotákra emlékeztetve. Ezt az
analógiát erősíti, hogy a bejárat melletti lámpák a firenzei Palazzo Strozzi
kandeláberének mintájára készültek.
Különálló csoportot alkotnak azok az épületek, melyek egy-egy szintjén – veronai és
velencei reneszánsz példák mintájára – az ablakok körüli keretezés az egész szint
falfelületét

kitölti.

Ilyen

a

Tudományegyetem

Állat

és

Ásványtani

Intézet

főhomlokzatának középrésze, a Szerb-ház első emelete és a Halász-ház felső két szintje.
Ezeknél egyértelmű reneszánsz előképeket találhatunk – ezek a velencei Libreria di San
Marco, a vicenzai Basilica, a veronai Palazzo Pompei és a Palazzo Bevilaqua.
Az emeleti falfelületek kialakítása – a reneszánsz palotákhoz hasonlóan – könnyedebb,
mint a földszinté. A vakolt felületeken vékony csíkozást láthatunk, a Placht- és a Fuchsházon teljesen sima a felület. A kőburkolatot utánzó osztás érdekes változatát láthatjuk
a Szerb-és a Forgó-házon, ahol keskenyebb és szélesebb sávok váltakoznak, mint egy
vegyes falazatnál.
A zárószintek nyílásait azokban az esetekben értelmes külön elemezni, ahol a hármas
tagolású kompozíció miatt eltérő kialakításúak. A Gschwindt- az Ádám- és a Halászházak csak háromszintesek, a Szerb-ház esetében az első emelet kiugrik a
kompozícióból, ezért nem beszélhetünk igazi zárószintről.
Amikor a legfelső szint párkánnyal elválik az alatta lévőktől, a párkány mindig az
ablakok könyöklőpárkánya. Általában a legfelső szint nyílásai félköríves záródásúak,
még akkor is, ha egyébként az alsóbb szintek ablakai egyenes szemöldökűek.
Keretezésük pilaszteres-archivoltos, zárókővel. A közöttük lévő falfelületet pilaszterek
osztják, úgy, hogy a pilaszterek már a főpárkányt tartják. Ez a kialakítás alkalmas
szimpla – mint a Placht- és Forgó-ház177 esetében -, vagy ikerablakok – mint az Egyesült
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházán és a Tudományegyetem Orvoskarának
központi épületénél – beillesztésére. A Fuchs-házon az íves nyílás körül szekunder
keretezésként füles keret jelenik meg.

177

A Forgó-háznál a pilaszterek elég szélesek, kitöltik az ablakok közötti felületet.
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Azokban az esetekben is, amikor a zárószint nyílásai egyenes záródásúak, mindig
könyöklőpárkányra

ülnek.

A

Frankl-házon

fülesablak

van

szemöldökkel,

a

Fiókzálogházon sima fülesablakokat találunk, a rizaliton iker-megoldásban.
A zártsorú beépítésben álló épületek homlokzatait tagoló párkányok rendszere Wéber
egész életművében hasonlóan épül fel. A lábazati párkány általában nem feltűnő, a
földszint felett szintválasztópárkány van, gyakran dór jellegű, triglif-metopés
kialakítással. Ilyen az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza, a
Gschwindt-, a Szerb-, az Ádám- és a Placht-ház sarkának kialakítása a klasszikus rend
szerint. A szintválasztópárkány felett az első emeleti ablakok könyöklőpárkánya
következik. A kettő közötti sávba illeszkednek az ablakkötények, legtöbbször
balusztrádos, néha tárcsamotívumos kialakítással. Ez a sáv ugrik ki erkélyként a
rizalitokon.
Az első emelet felett csak a korai, háromszintes Gschwindt- és a Neuwelt-ház esetében
van könyöklőpárkány, egyébként az első és második emelet – a hasonló
nyíláskeretezésekkel – együtt alkot sávot. A zárószint alatt mindig könyöklőpárkány
van, így ennek a sávnak a magassága kisebb, kialakítása evvel is visszafogottabb, a
reneszánsz paloták homlokzatalakítási elveit követve.
A főpárkány kialakítása változatos az 1870-es évek közepéig gyakoribb a fogsoros,
fekvőkonzolos megoldás. A Gschwindt-, Neuwelt- és Fuchs-házon a frízben egymáshoz
hasonló palmettás díszítés van. A Tudományegyetem Orvoskarának központi épületén,
az Állat- és Ásványtani Intézeten, a Fiókzálogházon, Szerb-, Ádám-, Forgó- és a Franklházon állókonzolos párkány van, utóbbi kettőnél a frízben füzérdísz látható, a Szerb- és
az Ádám-házon a konzolok között rozetták vannak. Balluszteres attikát csak a Halászházon és az orvoskari épületen találunk.
A kisebb, téglaburkolatos késői épületeknél a párkány elnagyolt, a nagyobbaknál a
téglától különböző anyagból – vakolatból, vagy kőből – kialakított. Érdekes – és a többi
megoldástól alapvetően különbözik – a Tudományegyetem Természettani Intézetének
párkánya. A téglaburkolatú, kétszintes épületen a főpárkány mérete elég nagy, frízében
triglif-metopé osztáshoz hasonló díszítés van, de absztraktabb felfogásban.
A lábazati-, szintválasztó-, könyöklő- és főpárkányok rendszerének differenciált
alkalmazásának előképe a cinquecento római és észak-itáliai építészete és a francia
reneszánsz lehet.
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Saroképületek esetében a rizalittal tagolt homlokzatok találkozásánál „cikcakkos” sarok
alakul ki. A rizalitok mintha rátétként lennének rajta a homlokzatokon, a saroknál az a
homlokzati alapsíkok találkoznak. Ezt a megoldást figyelhetjük meg az Egyesült
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházán, a Gschwindt-, a Neuwelt-, és a Fuchsházon.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából készült épületeken – Wéber
késői alkotói periódusában – az épületek sarkai egyszerűen, merőlegesen csatlakoznak.
Ebben a megoldásban természetesen fontos szerepet játszhat, hogy ezek az épületek
mind téglával burkoltak, nagyobb részt a bérházaknál egyszerűbb kialakításúak.
Wéber Antal építészi kézjegyének tekinthető,178 hogy zártsorú beépítésű házainál a
homlokzat szélén négy-öt tégla szélességű visszaugratott, semlegesen megformált sávot
hagy. Hasonló sávot meg lehet figyelni a korszak más épületeinél is, de ezek
keskenyebbek, arra szolgálnak, hogy az eresz ejtőcsatornáját el lehessen helyezni. A
korai épületeknél – az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházán, a
Gschwindt-, Fuchs-, és a Placht-házon – erre a semleges részre még rákanyarodnak a
párkányok, a felület vakolt, de a vakolaton nem jelenik meg a homlokzati felület
tagolása.
Az 1870-es évek közepétől a díszített homlokzat melletti sávra már nem futnak rá a
párkányok, egyszerűen befordulnak. Ennek a sávnak az a szerepe, hogy a homlokzatot
kiemelje és önmagában is tömegszerűvé tegye még a zártsorú utcaképben is. A Halász-,
és az Ádám-ház – tehát a kőburkolatú homlokzatok – esetében ezen a részen a felület is
eltérő jellegű, téglával burkolt.
A bérházhomlokzatok – a XIX. század második felére jellemzően – leggyakrabban
vakoltak, a vakolat alakítása a kőhomlokzatokat utánozza, akár azt is lehet mondani,
hogy mai szemléletünk szerint nem anyagszerűek.
Kőburkolat alkalmazására ritkábban adódott lehetőség, olyankor, amikor a megrendelő
ezt megengedhette magának. A bőkezűbb finanszírozás együtt járt avval is, hogy a
homlokzat megformálása is igényesebb lehetett, eltérhetett az átlagostól. Ezekben az
esetekben lehetőség volt gazdagabb épületszobrászati díszek alkalmazására is.
Téglaburkolatot a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából készült
épületeken találunk. A költségeket tekintve ez olcsóbb, mint a kőburkolat, de tartósabb
és igényesebb, mint a vakolat. A Fiókzálogház, a Tudományegyetem Állat- és
178

Ebben a tekintetben az egyetlen kivétel a sok tervmódosítás után épült Frankl-ház.
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Ásványtani Intézete és a Természettani Intézet esetében néhány architektonikus részlet
faragott kőből készült. A tégla alkalmazása azonban erőteljesen megkötötte a tervező
kezét, kevesebb lehetősége volt finomabb részletek kialakítására.
6.2.3.2. Homlokzati kompozíció
A városi homlokzatok alakítása a XIX. század második felében az új stílus – a
neoreneszánsz – jellegzetességeit mutatja, miközben a kompozíció szerves folytatása a
klasszicizmusban kialakult, és az építészeti romantika időszakában is tovább élő
típusoknak. Az egész század építészetére jellemző az azonos, vagy analóg axisok
sorolásából alakuló homlokzat-architektúra és a rizalitok alkalmazása. A szigorú építési
szabályozás és a rendelkezésre álló technikai, technológiai lehetőségek pedig
egységessé tették az egyes korszakokban kialakuló városképet.
Wéber Antal zárt sorú beépítésben álló épületeinek legnagyobb része négyszintes, ezek
tagolása a következőképpen alakul:
A földszint lábazatszerűen alakított, erőteljesebben rusztikázott kő, vagy ezt utánzó
vakolatburkolata van. A valódi lábazat ritkán válik el élesen a szint tagolásától. Az első
szint felett mindig megtaláljuk a választópárkányt és a könyöklőpárkányt, melyre a
második szint ablakai felülnek.
Az első és második emelet egy egységet képez, párkánnyal csak a Neuwelt-ház
esetében tagolódik. Az első emelet ablakkeretezése általában díszesebb, a másodiké
ennek valamilyen redukált változata. Ettől a sávtól kis kiülésű párkány választja el a
legfelső szint nyílássorát, ami minden esetben erre a párkányra ül, keretezése és
gyakran befoglalóformája is elüt az alsóbb szintektől. A legfelső szinten általában
félköríves ablakokat találunk, a falsávot pilaszterek tagolják. Az épületeket változatos
kialakítású, nagy kiülésű párkányok zárják le.
A homlokzatok nagy része tehát hármas tagolású: lábazatszerű földszint, kiemeltebb
emeleti szintek, eltérő zárószint követik egymást. Az alacsonyabb, három-szintes
épületek esetében – amilyen a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank, a Gschwindt- és a
Halász-ház – egyszerűen elmarad az eltérő formájú zárószint. Több szintes
kompozícióknál – amilyen az ötszintes Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
székháza és a Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézete – az erőteljesebb,
lábazatszerű sáv kétszintes, a hármas osztás megmarad, csak az alsó rész nagyobb.
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Az itáliai korareneszánsz palotákon már megjelenik a hármas tagolás, a választó- és
könyöklőpárkányok

rendszerével

tagolt

homlokzatok

azonban

a

cinquecento

építészetére jellemzőek. Az ismertebb római Palazzo Farnese, a Palazzo Cancellaria,
vagy a Palazzo Massimo alle Colonne megoldása a párkányok és ablakkötények
kezelése tekintetében egyértelmű előképe lehet Wéber épületeinek. A római példák
mellett a veronai Palazzo Bevilaqua és a Palazzo Pompei tekinthető a Halász-, és a
Szerb-ház kompozíciós előképének.
Szélességükben az épületek általában rizalitokkal tagoltak. Ebből a szempontból
kivételnek tekinthető – a zártsorú beépítésű épületek közül – a Szerb- és a Halász-ház,
de ezeknél a homlokzat függőleges osztása is eltér az általános megoldástól.
Az öt-kilenc tengelyes homlokzatoknál a szélső axisok kiemeltek, a kapu legtöbbször
középen, ritkábban az egyik rizaliton van. Saroképületeknél a saroknál az oldalrizalit
mindkét oldalon megvan, a Gschwind-ház és az Egyesült Budapesti Fővárosi
Takarékpénztár székháza esetében azonban a szűkebb utcákban – előbbinél a Hársfa
utcában, utóbbinál az Apáczai Csere János utcában – elmarad a távolabbi oldalrizalit.
A rizalitok megformálása általában csak apróbb részletekben tér el a homlokzat többi
részétől. Gyakori, hogy az első kiemelt szint ablaka alatt az ablakkötény erkélyként
kiugrik a rizaliton.179 A rizalit szélét néhány épületnél sarokarmírozás emeli ki.180
Egészen egyszerűen megoldott a Fiókzálogház rizalitja, ahol csak a harmadik és
negyedik emeleten van apró változtatás a többi axishoz képest, itt ikerablakok vannak.
A Frankl-házon erőteljesebben különbözik a rizalit architektúrája, a Tudományegyetem
Állat- és Ásványtani Intézeténél a rizalit kompozíciója teljesen eltér a főhomlokzat
középső axisaitól, de az oldalhomlokzathoz igazodik. Ez a kompozíció úgy is
értelmezhető, hogy az oldalhomlokzatokkal együtt a rizalitok különálló egységek,
melyek additívan kapcsolódnak a főhomlokzat középrészéhez.181
Középrizalitot csak nagy szélességű homlokzatok esetében találunk. Az Egyesült
Budapesti

Fővárosi

Takarékpénztár

Dorottya

utcai

huszonegy

tengelyes

homlokzatának középső hét axisa emelkedik ki középrizalitként, de itt is megvan az
egy

tengelyes

oldalrizalit.

A

középrizalit

alkalmazásának

másik

példája

a

Tudományegyetem Orvoskarának központi épülete. Ebben az esetben maga a központi

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházánál, a Fuchs-házon, a Neuwelt-házon és a
Frankl-házon.
180 A Fuchs-, Neuwelt- és a Frankl-házon.
181 Az ilyen, több önállóan is épületszerű elemből összeálló kompozíció legszebb budapesti példája az Ybl
Miklós által tervezett Vámház épülete.
179
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szárny ugyan önmagában nem különösebben széles – Üllői úti homlokzata csak hét
tengelyes -, de a korábban Kolbenheyer Ferenc tervei alapján elkészült klinikai
szárnyakkal együtt már kifejezetten nagy.
A zártsorú beépítésben álló épületek oldalrizalitos tagolására az itáliai reneszánszban
nem találunk példákat, ez a kompozíciós megoldás a folyamatos építészeti fejlődés
eredménye, tulajdonképpen a pesti középrizalitos klasszicista megoldások inverze.
A szabadonálló Bellevue- és Erdődy-villa és a különleges Ádám-palota kompozíciója
gyökeresen eltér a fent vázoltaktól. A villák – funkciójukból is adódó – természetük
szerint egészen eltérő típusú épületek, az Ádám-palota pedig talán a megrendelő
bőkezűsége, vagy a kiemelt hely miatt adott alkalmat szabadabb formálásra. Az 1872 és
1873 között épült Bellevue-villa formálása a Placht-házéhoz áll legközelebb, a torony
alkalmazása az épület helyzetéből adódott, előképe kevésbé a reneszánsz építészet,
inkább Karl Friedrich Schinkel építészetének hatása érezhető rajta. Az Erdődy-villa
egyértelmű előképe a Vignola által tervezett caprarolai kerti lak, főhomlokzata az itáliai
villácska kerti homlokzatával szinte megegyezik. Wéber Antal talán leghíresebb
alkotása az Ádám-ház Palladio villáinak szerkesztésmódját követi.
6.2.3.3. Reneszánsz minták és alkalmazásuk
Wéber Antal fővárosi építészetét egyértelműen neoreneszánsznak nevezhetjük, a
részletképzésben

elsősorban

cinquecento

római

és

észak-itáliai

elemeire,

a

reneszánszban gyakran alkalmazott megoldásokra támaszkodik. Az alkalmazott formai
részletek és ezek összetétele – például egy ablakkeret esetében – olyan történeti
formakincsre támaszkodik, ami a reneszánsz-kor építésze számára is alapkészletet
jelentett. A reneszánsz formatárból a historizmus építészei legnagyobbrészt olyan
elemeket választottak, amelyek alkalmazása a reneszánszban is általános volt, kevés
különleges megoldás került át a XIX. századba.
Az egyes elemek tekintetében legtöbbször nem lehet egy-egy konkrét mintát kiemelni, a
Szerb- és a Halász-ház esetében azonban egyértelmű a veronai és velencei előkép.182
A kompozíció tekintetében megfigyelhető a hármas tagolásra való törekvés, amit
legjobban a párkányok rajzolnak ki: a lábazatszerű földszintet piano nobile – ami a XIX.
században gyakran kétszintes, Wébernél mindig az első emelet a kiemeltebb díszítésű –
majd az eltérő, visszafogottabb kialakítású zárószint követi. Igazán egyedi megoldás a
182

Libreria di San Marco, vicenzai Basilica, veronai Palazzo Pompei és a Palazzo Bevilaqua
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Halász- és az Ádám-ház homlokzata, előbbinél az egymás feletti oszloprendek
klasszikus mintát követnek, utóbbinál Palladio hatását fedezhetjük föl. Egyértelmű
előképet, a Vignola által tervezett caprarolai kerti lakot követi az Erdődy-villa
kompozíciója.
Kompozíciós tekintetben a reneszánsz előképekhez képest lényeges eltérést a rizalitok
kezelésében találunk, a funkció és a méret hasonlósága mellett.
Ahol a méretek lényegesen nagyobbak, az építész nem tudott az előképekre
támaszkodni. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházánál és a
Tudományegyetem Orvoskarának központi épületénél Wéber középrizalitos tagolást
alkalmaz. A Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézeténél a nagy épületet
additívan kapcsolódó kisebb tömegekre osztja, a főhomlokzat közepén a szintek számát
architektonikusan összefogott emeletekkel látványában csökkenti.
Wéber Antal neoreneszánsz alkotói korszakában – amellett, hogy a fenti általános
megállapítások végig helytállóak – a részlet- és kompozícióelemzés rövidebb
részkorszakok elhatárolására is lehetőséget nyújt.
Az 1872-ben elkezdett Placht-ház, Bellevue-villa és a somogytarnócai Széchenyi-kastély
hellén-reneszánsz jellegűek. Ez a részletképzésben elsősorban azt jelenti, hogy a
falfelület tagolásban megnő a pilaszterek szerepe és több antikizáló jellegű részletforma
tűnik fel. Ezek az épületek gazdagabban díszítettek, ez a dekoráció azonban sűrűsége
miatt szőnyegszerűvé válik. Ezeknél az épületeknél felmerül a berlini Karl Friedrich
Schinkel, illetve a bécsi Teophil Hansen hatása.183
Az 1870-es évek közepén tervezte azokat az épületeket, amelyek híressé és elismertté
tették. Ezek elsősorban a cinquecento részletformáival alakítottak, az előképek hatása a
kompozícióban is erőteljesebb. A Szerb-, Halász-, Ádám-házon és az Erdődy-villán a
részletképzés

gazdagabb,

megnő

az

architektúrával

szorosan

összefüggő

épületszobrászati díszek szerepe. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár és a
Szegedi Ipar- és Kereskedelmi Bank jelentik az átmenetet a hellén-reneszánsz és az érett
reneszánsz épületek között, ezen a kettőn egyrészt jelen van a pilaszteres tagolás,
másrészt a plasztikus homlokzatalakítás részelemei az érett szakasz előkészítésének
tekinthetők. Az érett neoreneszánsz épületekkel egy időben épült Fuchs- és Neuwelt-

Egyrészt a később elemzendő Wéber-könyvtárban számos Schinkel-kötet volt, másrészt Hansen híres
és jól publikált művei – a Heinrichshof, a Zenei Egyesület Székháza és a Parlament - az 1860-as években
épültek.

183
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ház, illetve a későbbi Fiókzálogház nem lépett túl az általános neoreneszánsz
jellegzetességeken.
Az 1880-as évek kiemelkedő épületei részleteikben visszatérést mutatnak a hellénreneszánsz időszakhoz, miközben az érett neoreneszánsz tanúságait is hordozzák. Az
oktatási épületeken – nyilvánvalóan az építés körülményivel szoros összefüggésben – a
formák egyszerűsödése és egyre absztraktabb megjelenése figyelhető meg.
Wéber neoreneszánsz építészetét összehasonlítva a kortársakkal, a legjellemzőbb eltérés
az antikizáló jelleg folyamatossága, a kompozíció mindig szigorú és átgondolt rendje. A
korszak legnagyobb építésze Ybl Miklós szabadabban nyúl az előképekhez.
184Változatosabb

Kompozícióiban,

történeti mintáinak tárháza, szívesen nyúl egyedibb előképekhez is.185
az

általános

tendenciák

mellett

gyakran

alkalmaz

egyedi

megoldásokat.186 Wéber alkotói hozzáállását szokásos szigorúnak, vagy ridegebbnek
értékelni, az Ybl-féle nagyobb egyéni átéléshez képest talán az intellektuális hozzáállás
a legjobb jellemzés.187 Mindkettőjük neoreneszánsz építészete elsősorban az itáliai
előképekhez nyúl, a történeti formák alkalmazása és kompozícióba foglalása a bécsi
építészethez köti őket.188

Ybl neoreneszánszáról részletesebben: Farbaky 1995, Farbaky 1995/2
Például a Cancellaria-típusú ablakforma, Yblnél az itáliai orientációjú neoreneszánsz mellett franciás
ízű alkotások is feltűnnek, mint például a Pollack Mihály téri Károlyi-palota, vagy a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár Károlyi Mihály utcai épülete.
186 Például a Vámház belső udvara, Formágyi-ház homlokzata, Sugár úti házcsoport terve, Foncière
Biztosító székházának terve, Degenfeld-Schomburg palota, vagy az egyik legszabadabb formálású
alkotása a Várkertbazár.
187 Az arányrendszerek és az erős belső szerkesztettség alkalmazása tulajdonképpen a reneszánsz
alkotómódszerének princípiumához való tudatos visszanyúlást jelenti.
188 A bécsi orientáció mellett számos magyar építész munkásságát inkább a német, elsősorban berlini
irányzatokhoz lehet kötni. Közülük a legismertebb Szkalnitzky Antal, de megemlíthető Kolbenheyer
Ferenc is. A berlini és bécsi kötődésű neoreneszánsz közötti különbséget talán legjobban az Üllői úti
klinikák épületegyüttese mutatja.
184
185
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7. Építőmesterek és társművészek189
Wéber Antal pesti épületeinek nagyobb részét Bobula János kivitelezte, az ő
mesterségbeli tudását is dicsérik a legnagyobb alkotások a Szerb-, a Halász-, és az
Ádám-ház. Érdekes, hogy az összes erőteljesebb plasztikájú homlokzat ebből az
együttműködésből származik. 1874 és 1879 között dolgoztak együtt.
Egyéb magánépítkezéseit változatos vállalkozói körrel dolgozva építette. Két
bérházánál – a Gschwindt- és a Neuwelt-háznál, – és az Erdődy-villa esetében
Wechselmann Ignác volt az építőmester.190 Építőipari nagyvállalkozóként az ő nevéhez
köthetők Wéber Antal tudományegyetemi épületeinek kivitelezései is.
A Placht-házat a főváros egyik legnagyobb vállalkozójaként számontartott Pucher
József191 kivitelezte, az ismertebb mesterek közül Wagner János192 működött közre az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár építkezésénél.
Úgy tűnik, hogy a megépült házak külső formái és a vállalkozók között – a budapesti
alkotások körében – általában nincs összefüggés.193 A vidéki iskolaépületek esetében
azonban jól látszik, hogy a helyi mesterek hogyan értelmezték, gyakran félreértették az
építész törekvéseit. Valószínűleg itt nem csak egyszerűen a helyszíni építészi
művezetés hiányáról van szó, hanem arról is, hogy maguk a kivitelezők kevésbé voltak
képzettek fővárosi társaiknál.
Az építőmesterek, alvállalkozók és tárművészek a Katalógusban szerepelnek épületenként részletesen
felsorolva, a közreműködésüket igazoló források megjelölésével.
190 Wechselmann Ignác elsősorban Ybl Miklós épületeinek mestere volt. Vállalkozásában készült a
Festetics-palota (1862-65), a Károlyi-palota (1863), a régi Képviselőház két bejárati kapuja (1867), a
Lipthay-palota (1869), saját villája a Városligeti fasorban (1870-71), a Degenfeld-Schomburg-palota (187274), az Eötvös-szobor talapzata (1877) és a Petőfi-szobor talapzata (1881). (Ybl Kat. p. 220., 243., 245., 249.,
260., 265., Déry 1992 p. 74.) Az 1863-ban mesterjogot szerzett kivitelező együtt dolgozott Szkalnitzky
Antallal is. Kivitelezésében készült a Zichy-palota (1869), az Egyetemi Könyvtár kőművesmunkái (1873)
és a Tudományegyetem Szerb utcai szárnyának egy része. Korai munkája volt a Dohány utcai zsinagóga
építése. (Komárik 1971 p. 415., Sisa 1994 p. 98., 109., 133., 143.)
191 Pucher József vállalkozásában készült az Ybl Miklós által tervezett Bókay-ház (1870), Szkalnitzky
Antal több épülete –az Állatkert épületei (1866), a Somossy-orfeum (1868), a lóvasúti istálló és váróterem
a Városligetben (1869), a Csicsmanczay-ház (1869-70), a Károlyi-palota (1870), a Wodianer-palota (1871) –
és a Hauszmann Alajos által tervezet Budapesti Királyi Törvényszéki Palota (1888-1890) és a New York
palota (1891-94). (Ybl Kat. p. 45., Sisa 1994 p. 31., 55., 77., 79., 94., 100., 104., Hauszmann 2 p. 182., 268.)
192 Elsősorban romantikus épületek kivitelezőjeként tartjuk számon, mint az Ybl Miklós által tervezett
Unger-ház (1852-53) vagy a Feszl Frigyes által tervezett pesti belvárosi plébánia épülete (1854-55).
Diescher Józseffel együtt készítette a pesti Vigadó (1860-64) kőművesmunkáit. (Ybl Kat. p. 210., Komárik
1993 p. 38., 74.)
193 Valószínűleg az egyetlen kivétel a Frankl-ház, mely Schirmbrant Antal kivitelezésében készült. Itt az
építészeti formák és a kompozíció távol áll Wéber egyéb épületeitől. Sajnos a – szintén Schirmbrandt által
kivitelezett – Kotzó-házat jelentősen átalakították, eredeti formái nem ismertek. Így egyelőre nem lehet
megállapítani, hogy a Frankl-ház megépült formája az erőteljes vállalkozói befolyás, vagy a tulajdonos
igényei miatt alakult ilyenné.
189
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A kivitelezők – vállalkozók, építőmesterek – mai szóhasználatunkkal fővállalkozók
voltak, koordinálták az építkezési munkákat, vállalkozóként pénzügyileg is érdekeltek
voltak az építkezésekben. A pesti kőműves és kőfaragó céh tagjai voltak, az építésengedélyezés szabályai miatt gyakran szerepeltek a tervek aláírójaként is. Annak
ellenére, hogy néhányuk képzettsége a kor nagy építészeihez hasonló194, ritkán vállaltak
önálló tervezést, az 1860-as évektől egyre erőteljesebben különvált a tervezők és
kivitelezők köre.
Egyelőre nem ismert, hogy a tervezéshez Wéber Antal mekkora irodát tartott fenn,195
hány rajzolója volt, vagy hogy a kivitelezés szervezésében, az alvállalkozók
kiválasztásában pontosan milyen szerepe volt.
A szakági kivitelezők közül gyakran dolgozott Wéber épületein a Neuschloss-cég.

196

Bizonyosan ez is közrejátszott abban, hogy a parketta- és faipari vállalkozás bécsi és
párizsi világkiállítási pavilonjaihoz Wéber Antalt kérte fel tervezőként. Hasonlóan
sokszor vállalta az üveges munkát Forgó István,197 aki saját bérházát terveztette
Wéberrel. A mozaikkészítők közül Depold Luigi neve tűnik fel leggyakrabban.198 Az
öntöttvas szerkezeteket több cégtől is rendelték,199 legtöbbször a Schlick Öntöde
nevével találkozunk a forrásokban.200
A homlokzatok megjelenésében a társművészek közül Wéber Antal építészetében az
épületszobrászok

játszottak

fontos

szerepet.

Szobrokkal

díszített

homlokzatai

munkásságának legjelentősebb alkotásai. A Fuchs-, a Neuwelt-, Forgó-házon és az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár épületén a Szandház-műhely dolgozott.201
A Fuchs- és a Neuwelt-ház esetében a fríz díszítése nagyon hasonló, füzér- és palmettamotívumokból áll. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházán az
architektonikus elemek gazdagabban díszítettek, a konzolok és rozetták megformálása

Pán József – a Bellevue-villa kivitelezője – a Budai Királyi Műegyetemen tanult, Pucher József a pesti
Politechnikumba járt, Wagner János a Bécsi Képzőművészeti Akadémiát látogatta. (Komárik 1971 p. 410.,
408., 414., Hidvégi 1987)
195 Úgy tűnik, hogy irodája a saját lakásán lehetett még abban az időszakban is, amikor minisztériumi
építészként dolgozott, ugyanis az árlejtésekhez – mai szóval árajánlatokhoz - a terveket lakáscímén
lehetett megtekinteni.
196 Placht-, Szerb-ház, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza
197 Placht-, Fuchs-ház, Erdődy-villa, Fiókzálogház
198 Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza, Fuchs- és Neuwelt-ház
199 MÁVAG, Oetl, Annaberg és Steiner, Koller és Berger
200 Placht-, Forgó-ház, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza, Fiókzálogház, Erdődy-villa,
Tudományegyetem kerítései
201 Szandház Ferenc és Károly műhelye készített szobrokat Hauszmann Alajos és Frey Lajos épületeihez,
együttműködtek Pucher József, Wechselmann Ignác, Kéler Napóleon vállalkozókkal és a Buzzi és Kéler
céggel. (Déry 1991 p. 104-111.)
194
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biztos kézre vall, ezeken kívül csak az első és negyedik emelet ablakainak ívzugaiba
kerültek növényi ornamensekből kialakított domborművek.
Wéber Antal legtöbb épületénél Schaffer Károly működött közre épületszobrászként, a
faragott kőből készült architektonikus elemeken – balusztrádok, szalagdíszek, konzolok
– kívül elsősorban ívzugszobrokat készített. Az Ádám-, Szerb- és a Halász-ház talán
Wéber

Antal

legjelentősebb

fővárosi

alkotásai.

A

plasztikusan

alakított

épülethomlokzatokon az épületszobrászat fontosabb, mint egyéb épületein, de a
műalkotások szerepe az architektúrához képest alárendelt, csak annak a hatását emeli
ki. Önálló szerephez csak a Szerb-ház földszinti domborművei jutnak.
A társművészek közül a legjelentősebb Lotz Károlynak202 – Wéber Antal sógorának – a
tevékenysége. Együttműködésük az Ádám-ház esetében már a tervezés fázisában
bizonyítható, a Wéber által készített tervekbe Lotz Károly belefestette a freskóvázlatokat.

203

Lotz Károly műveivel díszítették az Erdődy-villa és az Erdődy-kastély

termeit is, Wéber Antal zugligeti nyaralójába is készített festményeket. Ellentétben az
épületszobrászati alkotásokkal, az ő művei az épületek nélkül is komoly értéket
képviselnek.

202
203

Életművének részletes ismertetése: Ybl 1938, Ybl 1981.
Fábián 1937
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8. Az építész műveltsége
Wéber Antal életművén végigtekintve feltűnő, hogy rendkívül széles történeti-formai
ismeretekkel rendelkezett. A történeti építészet alaktani részleteit nem csak másolni,
hanem alkotó módon kezelni is képes volt.
A formaalkotás biztosságának és a reneszánsz előképek szeretetének az egyik forrása az
építész képzettsége. A piarista rajzoktatás204 és édesapjának foglalkozása valószínűleg
még csak felkeltették a fiatalember érdeklődését az építőipar és építőművészet iránt.
Bizonyosan ismerte azokat az építkezéseket, melyeken édesapja, mint bádogosmester
dolgozott. Később, amikor Hild József mellé került már bontakozhatott tehetsége, mert
a nagy mester, mint a Bécsi Képzőművészeti Akadémia tiszteletbeli tagja205 ajánlotta
számára az intézmény látogatását.
Bécsben mestere Pietro Nobile volt, akit Fleischer Gyula így jellemzett: „Mint építész,
Nobile azon egyoldalú formalizmusnak volt a híve, amely az akkori olasz építészeti iskolákat
jellemezte, s melynek kirívó példái Nobilenek az esztergomi székesegyházhoz készült tervrajzai.
Mint tanár azonban sokoldalú elméleti tudással rendelkezett és tanítványaiban tiszteletet tudott
ébreszteni az építészet megingathatatlan törvényei iránt, melyek legfőbb őreit Palladioban és
Vignolában látta.”206 Az építészeten kívül 1835-től kötelező tárgy volt a művészettörténet
is, ennek állandó előadója Johann Trost volt.207 A fiatal Wéber Antal egész életére
útravalót kapott az Akadémián, Nobile építészeti stílusát nem követte, de felfogását és
építészetszemléletét magáévá tette. A politechnikumi tanulmányok már valószínűleg
csak technikai felkészültségét és műszaki tudását szélesítették.
Bécset az ifjú építész alapos elméleti tudás birtokában hagyta el, és kezdte meg Pesten
szakmai működését. A forradalom utáni időszakban tanítani volt kénytelen, ez az
időszak minden bizonnyal műveltségének további bővítését hozta magával, hiszen
annál jobban ritkán tanul meg valamit az ember, mikor azt tanítania kell.
Később pesti magánépítészként elkötelezett könyvgyűjtővé vált, 1880-ban, amikor a
Műegyetem szegényes állományát bővíteni akarták, tőle vásároltak meg számos kötetet.

Az „architectura civilis” oktatásának jelentőségére Komárik Dénes hívja fel a figyelmet. (Komárik 1971
p. 380.)
205 Fleischer 1935 p. 108.
206 Fleischer 1935 p. 17.
207 Fleischer 1935 p. 18.
204
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8.1. Wéber Antal könyvtára208
A Műegyetem Központi Könyvtárának leltárkönyve alapján pontosan azonosíthatóak
voltak azok a kötetek, amiket megvásároltak. Az állomány legnagyobbrészt meg is
maradt a Központi Könyvtárban.
Érdemes ezt a maga korában nagyra tartott állományt tematikusan áttekinteni.209 Az
építészeti munkák között mindösszesen egy elméleti210 munka van, Léopold-Camille
Cernesson műve211 geometriai szerkesztéseket és építészeti alkalmazásukat mutatja be.
A Wéber Antaltól vásárolt könyvek között az építészetet átfogóan leíró, vagy egy
tervezési résztémát elméleti megközelítésben ismertető könyv nincsen.
Az anyag gerincét a különböző építészettörténeti témájú művek adják. Elsősorban az
összefoglaló-jellegű

művek

alapján

láthatjuk,

hogy

az

építészet

történetének

feldolgozása még a kezdeteknél tartott. Míg az egyes korszakok épületeit helyszíni
felmérések és leírások alapján bemutató albumokat ma is megbízható forrásként
használhatjuk, néhány áttekintő mű szemlélete, vagy válogatási szempontja212
furcsának tűnhet. Ma is széleskörűnek tekinthető összefoglalást ad Ernst Förster német
építészetet bemutató könyve és Eugène Emmanuele Viollet-le-Duc építészettörténeti
szakszótára.213
Korszakonként végigtekintve az anyagon feltűnő az antik és a reneszánsz építészetet
feldolgozó művek túlsúlya. Nem lehet pontosan tudni, hogy Wéber könyvtárából az
eladásra szánt köteteket maga válogatta ki, vagy esetleg a műegyetemi professzorok
kérésének tett eleget. Valószínű, hogy Wéber személyes – a klasszikus és reneszánsz
formákat nagyra tartó – ízlése, melyet megépült épületein is nyomon követhetünk, és az
építésztanárok oktatáshoz kötődő igényei közel állhattak egymáshoz.
Az ókori témájú könyvek néhány felmérési rajzon túl elsősorban romantikus felfogású
látképeket tartalmaznak, átfogják az akkor ismert klasszikus építészetet. A korszakot
bemutató könyvek közül a legérdekesebb egy fotóalbum, amely a technika újdonságán
túl avval az élménnyel ajándékozta meg az olvasót, hogy a talán soha el nem érhető
messziségben lévő – egyiptomi, Közel-Keleti – épületeket jó minőségű képeken
Az anyag részletesebb elemzése: Marótzy 2006
A könyvtár jegyzéke, az eredeti leltári számokkal a Függelékben, a továbbiakban a hivatkozásban az
eredeti leltári szám szerepel.
210 A tematikus ismertetésnél Bibó István rendszerét követve és a könyvtár egyedi jellegzetességei szerint
kiegészítve. (Bibó 1978)
211 6670.
212 Bizonyos könyveknél feltételezhetjük, hogy a válogatás alapját nem tudományos kutatás, hanem a
személyes úti élmények jelentették. (6592., 6602.)
213 6569., 6542.
208
209
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keresztül tette élvezhetővé.214 A középkort csak egy francia, egy német és két olasz
építészetet feldolgozó könyv képviseli az állományban.215 Az iszlám építészettel Léon
Parvillée, Owen Jones, Friedrich Maximilian Hessemer munkái foglalkoznak.216
A reneszánsz korszakot bemutató művek a részletképzésig terjedő alapossággal
mutatják be a korszakot. Találunk egy-egy épület,217 egy-egy város218 építészetét
bemutató és a korszakot nemzeti szempontból összefoglaló219 könyvet is. Wéber Antal
könyvtárából elsősorban Itália és Franciaország reneszánsz építészete ismerhető meg
mélyebben.
A könyvtár legnagyobb részét kitevő történeti műveken felül jelentős számban
szerepelnek a kortárs építészetet bemutató könyvek és albumok,220 melyek az építészeti
publikációk műfajának máig élő típusait képviselik. Tematikus összefoglaló műnek
nevezhetők Eugène Emmanuele Viollet-le-Duc és César Daly könyvei, előbbi a lakóházépítészettel,

utóbbi

a

temetői

építményekkel

foglalkozik.221

Topografikus

megközelítésűek a francia, német és bécsi építészetet bemutató munkák.222 Az egyes
épületeket publikáló kötetek között találunk olyat, amely csak fényképeken keresztül
mutatja be az elkészült művet,223 és olyanokat is, melyek az épület teljes építéstörténetét
a terveken kívül szövegesen is feldolgozzák.224 Karl Friedrich Schinkel építészetét két –
meg nem épült athéni és krími tervének225 bemutatásán kívül építészeti terveinek
gyűjteménye is képviseli. Az építészettörténészek számára rendkívül fontos mű
érdekessége, hogy egy-egy épülethez több tervváltozatot is közöl, megvilágítva a kutató
számára a historizáló tervezés jellegzetességeit. A XIX. század második felétől egyre
inkább befolyásolja az építészet fejlődését a tervpályázatok eredménye is, az egyik
könyvben a hamburgi városháza-pályázat díjazott terveinek publikációját találjuk.226
214 A kor magyarországi építésze számára egy itáliai, német, vagy francia út megfizethető volt,
tanulmányaikat is sokan folytatták külföldön. Pár évtizeddel később például Hauszmann Alajos és Alpár
Ignác már jóval messzebb utazhattak. A külföldi tanulmányutakkal részletesen foglalkozik Sisa József.
(Sisa 1996 p. 169-186.)
215 6551., 6545., 6547., 6671.
216 6608., 6558., 6611.
217 6557., 6571., 6580., 6581., 6584., 6612.
218 6560., 6561.
219 6539., 6583., 6585., 6603., 6607.
220 A történeti témák 46, a kortárs építészet 26 tétellel.
221 6605., 6609.
222 Bécs: 6604., 6672., francia: 6538., 6595., 6619., német: 6597., 6618., 6538.,
223 A három kötet a Charles Garnier által tervezett párizsi Opera elsősorban a társművészeti alkotásait
mutatja be, legtöbbször beépítés előtti állapotban készült fényképeken. (6577., 6578., 6579.)
224 6554., 6598., 6610., 6554.
225 6572., 6573., 6574.
226 Az ötven táblán keresztül bemutatott tervekhez mellékelték a pályázat eredeti kiírását és a zsűri
részletes véleményét tartalmazó füzetet. (6613.)
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A teljes anyagban mindössze egy mintakönyvnek nevezhető kiadvány van. Hittenkofer
gyakorló tanárként227 elsősorban a diákok és kezdő építészek számára jól használható
művet adott közre.228 A – maga korában ritkaságnak számító – forrásmegjelöléssel is
ellátott bevezető után az egyes formák „felhasználási helyük” szerinti csoportosításban
szerepelnek.
Az építészet témájához szorosan kapcsolódnak a belsőépítészettel, bútortörténettel
foglalkozó könyvek, Eugène Emmanuele Viollet-le-Duc, Paul Vredeman de Vriese és
Eugène Prignot összefoglaló jellegű és Valentin Teirich egyetlen bútordarabot bemutató
műve.229 A kerttervezéssel Artur Mangin igényes szövegközi illusztrációkkal ellátott
történeti felfogásban készült albuma foglalkozik.230 Az építészethez közvetettebben
kapcsolódnak az iparművészeti és iparművészet-történeti művek, melyek – a keleti és
délszláv szőttesektől az intarziákon át az öltözködéstörténetig – szerteágazó témákat
ölelnek fel.231
A képzőművészeti témájú könyvek a tulajdonos klasszikus ízléséről tanúskodnak.
Történeti témát dolgoznak fel Koch és Arosa művei,232 előbbi hat antik reliefet, utóbbi
Raffaello vatikáni képeit mutatja be. A kortárs képzőművészek közül elsősorban a
neoklasszicizmust képviselő meseterek – Bonaventura Genelli,233 Friedrich Preller,
Bertel Thorvaldsen – kaptak helyet a könyvtárban.234 Wéber Antal két gyűjteményes
albumot is eladott, ezekben kevésbé ismert képzőművészektől válogatott, különféle
témájú képek rézmetszeteit közölték.235
Négy folyóirat több évfolyamnyi anyaga szerepel a könyvtárában, két építészeti,236
építészettörténeti témákkal foglalkozó és két iparművészeti, iparművészet-történeti237
folyóirat.238
Lehrer der Herzoglichen Braunschweigischen Baugewerkenschule zu Holzminden
6596.
229 6541., 6590., 6582., 6699., 6601.
230 6555.
231 6537., 6589., 6606., 6615., 6617., 6543.
232 6593., 6620.
233 A XIX. században nyomtatásban megjelent művei közül egy kivételével – Homer’s Illias – mind
szerepel Wéber könyvtárában.
234 6546., 6548., 6549., 6564., 6566., 6567., 6575., 6586., 6588.
235 6550., 6600. Ez utóbbiban a mára már többnyire feledésbe merült alkotók között találjuk Karl Friedrich
Schinkelt is, aki egy romantikus tájképpel szerepelt a könyvben.
236 6666. havonta megjelenő, elsősorban képeket tartalmaz. (1866-78), 6674. havonta megjelenő, sok
megépült épület tervét és tervpályázatot ismertetett, rendszeresen foglalkozott praktikus –
költségvetéskészítési, technológiai, számítási – témákat is a kortárs építészeten és az építészettörténeten
felül. (1872-79)
237 6536. (1861-78), 6673., (1872-79)
238 A bekötött példányokról egyelőre nem derült ki, hogy ezekhez előfizetéssel, vagy egyszeri vásárlással
jutott hozzá Wéber Antal.
227
228
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Wéber Antal könyvtárának anyagát nem csak a tartalom szerint értékelhetjük; érdekes
kérdés, hogy a nála lévő könyvek vajon mennyire voltak korszerűek és elterjedtek a
maguk korában. Bár a vásárlás évét egy esetben sem ismerjük, a kiadások időpontja
némileg eligazíthat a korszerűség kérdésében.239 A Műegyetemen lévő művek között
egy előző századi alkotás van, Piranesi műve.240 Ez a gyűjtő antik érdeklődését mutatja,
a kötet nem építészeti, hanem művészeti jelentőségű, egy száz éves könyv talán a XIX.
században is jelentős antikvár értékű lehetett. A 101 tétel közül mindössze nyolc
származik a század első feléből, és csak egy tucat az ötvenes évekből. Dupla annyit
adtak ki a hatvanas években és a gyűjtemény közel fele a hetvenes években készült, a
könyvek túlnyomó része első kiadás.241
A listát összehasonlítva a kor ismert magyar közkönyvtárainak állományával,242
feltűnő, hogy Wéber könyvtárának mind mennyisége, mind széles látókörű gyűjtési
köre felveszi ezekkel a versenyt. A tételek közötti átfedés elég nagy, a külföldi kiadású
művek tekintetében Wéber gyűjteménye különleges, sokkal több kötetet tartalmaz.243
A Műegyetem számára megvásárolt köteteken túl ismerjük könyvtárának 1885-ben
becsesebbnek tartott darabjait is.244 A sokkötetes könyvtárból kevesebb, mint ötven
tételt ismerhetünk meg és nem tudjuk, hogy a válogatásban mit tekintettek becsesebb
darabnak. A listát végignézve azonban annyi feltétlenül megállapítható, hogy 1880 után
sem hagyott fel Wéber Antal a könyvvásárlással, számos könyv 1880 és 1885 közötti
kiadású. Európa legjelentősebb periodikáit és a magyar szaklapokat továbbra is
vásárolta.245
Ezek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy Wéber Antal könyvtára a maga idejében
naprakész volt. Az építészeti szakirodalom vizsgálatánál az egyik legizgalmasabb
kérdés, hogy az alkotót mely könyvek és hogyan befolyásolhatták a tervezésben,
Az elemzésben a Műegyetem könyvtárában megtalálható könyvtári részre támaszkodom, mivel a
könyvek közvetlen megtekintése elengedhetetlen a pontos információk feltárásához, például, hogy az
adott kötet hányadik kiadás, vagy milyen kereskedőn keresztül jutott az építészhez.
A megtekintés nélküli elemzés nehézségét mutatja például, hogy az 1885-ös listában szerepel egy a
Műegyetem könyvtárának eladott könyvvel egyező leírású tétel. (6618) Pusztán a leírás alapján nem lehet
megítélni, hogy ugyanaz-e a könyv, esetleg új kiadás, vagy folytatás. A periodikákat sem lehet
megtekintésük nélkül tartalmilag elemezni.
Sajnos az 1885-ös lista könyvei egyelőre nem azonosíthatóak. Ha Wéber 1881 után sem látta el
rendszeresen kézjegyével könyveit, akkor ez valószínűleg a későbbiekben sem lesz lehetséges.
240 6540.
241 Kivételek: 6538., 6539., 6540., 6541., 6542., (második kiadás) 6543., 6544. (harmadik kiadás)
242 Magyar Mérnök- és Építészegylet könyvtára, Mintarajztanoda, Iparművészeti Múzeum és Iskola
243 A komparatív elemzés részletesen: Marótzy 2006.
244 A listát közlő könyvre Sisa József hívta fel figyelmemet. (György 1886 p. 458.)
245 Architektonische Rundschau, Architectural plates, Building news, Allgemeine Bauzeitung mit
Abbildungen, Deutsche Bauzeitung, Blätter für Kunstgewerbe, A Magyar Mérnök- és Építészegylet
Közlönye, Le recueil d'architecture choix de documents pratiques.
239
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kimutatható-e az életmű, vagy legalább egy-egy épület tekintetében a kapcsolat a
mintakönyv és a megvalósult forma között. Wéber Antal – és valószínűleg a korszak
többi elsővonalbeli építésze – esetében a válasz nemleges. Munkásságában egyértelmű
az itáliai reneszánsz előképek szerepe, de ez nem köthető konkrét könyvekhez,
különösen nem mintakönyvekhez. Képzettségéből adódóan a reneszánsz formakincset
már a könyvgyűjtés előtt is jól ismerte, a korabeli oktatás stílusközpontúságát
figyelembe véve nem lehetett gond számára egy párkány, vagy ablakkeretezés
megszerkesztése. Könyvtára inkább tájékozódásról és műveltségének folyamatos
szélesítéséről vall.
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9. Az épületek védelme
Jelen disszertáció elsősorban Wéber Antal építészetének formai, térképzési kérdéseivel
foglalkozik, az épített örökséggel való történeti jellegű megközelítés mellett azonban
érdemes röviden foglalkozni ezen épületek sorsával és lehetséges jövőjével is.
Általánosságban megállapítható, hogy Wéber Antal ma álló budapesti épületei jó
állapotban vannak. Építésük óta eltelt több mint száz év, és úgy tűnik, kiállták az idők
próbáját.246

A

lakóházak

nagyobb

része

magántulajdonban

van,247

a

volt

Tudományegyetem épületei az utódegyetemek, a Fiókzálogház a VI. Kerületi
Önkormányzat tulajdona. A lakóépületek kedvező elhelyezkedésük miatt értékes
ingatlanok,248funkciójuk

nem

változott,

talán

ez

is

hozzájárul

jó

állapotuk

fenntartásához.
Jelentős átalakításokat kevés épület homlokzatán végeztek, néhány helyen készült
emeletráépítés, melyek nem túl szerencsésen megformáltak, de nem is feltűnőek.249 A
Placht-ház sarokrészének átalakítása járt a legtöbb építészeti érték elvesztésével.250 Két
épületet – az Erdődy-villát és a Kotzó-házat – még a XIX. században átalakítottak.251
Nagyobb léptékű átalakítások talán a továbbiakban sem veszélyeztetik Wéber Antal
budapesti épületeit, de a földszinti sávban megjelenő üzletportálok eddig is sokat
rontottak a homlokzatokon és a városképen, nagyobb figyelmet kellene fordítani ezek
engedélyezésére a hatósági munkában. Hasonlóan nagyobb figyelmet érdemelne a
jövőben a parapetkonvektorok helyzete. Elsőre talán apróságnak tűnik egy-egy szellőző
elhelyezése a homlokzaton, de ezek kialakítása a legkevésbé sem illeszkedik a
hagyományos homlokzati rendbe és elhelyezésük gyakran az architektonikus tagozatok
pusztulásával jár, különös figyelmet igényelnének. Talán a konvektorok ideje lejárt, de a
klímaberendezések tömeges megjelenése nem várat magára sokáig.

Ez alól kivétel két épület, a Tudományegyetem mosó- és főzőkonyhája, és II. számú Belgyógyászati
Klinikája. Mindkettő alacsony költségvetéssel valósult meg, a funkciójukhoz kötődő technológia
jelentősen megváltozott az utóbbi évszázad alatt. A mosó- és főzőkonyha sokszor átalakított, toldottfoldott épülete bontásra érdemes.
247 Kivétel az Ádám-palota – a Magyar Állam tulajdona – és az Erdődy-villa – az Orosz Föderáció
Követsége.
248 A budapesti ingatlanpiacon az érték elsődleges meghatározója az elhelyezkedés, az így kialakuló
lehetséges eladási árat csak 15-20%-os mértékben módosítják egyéb tényezők.
249
Fiókzálogház, Tudományegyetem Természettani Intézete, Tudományegyetem II. számú
Belgyógyászati Klinikája.
250 A fedett-nyitott homlokzati rész egyedülálló lehetne a budapesti városképben.
251 Az Erdődy-villa esetében az eredeti állapot visszaállítása valószínűleg nem is lehetséges, mert
követségi épület.
246
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A kisebb átalakítások körébe tartoznak a nyílászárócserék. Az eredeti kapcsolt
gerébtokos szerkezetek már nem felelnek meg a mai hőtechnikai követelményeknek.
Cseréjüket gyakran fém- vagy műanyag-szerkezetű keretekkel oldják meg. Ezek a
szerkezetek azonban nem követik az eredeti fa formához kötődő profilozást, és gyakran
a homlokzati síkhoz viszonyítva más helyzetbe építik be őket. Ha az üveg más helyre
kerül, megváltozik az egész homlokzat plasztikája és így elveszíti eredeti hatását.252 A
vékonyabb üvegréteg alkalmazását indokolja, hogy csak így tartható meg az eredetihez
hasonló fa profilok mérete. Bármennyire részletkérdésnek tűnik ez, a megvalósult
átalakítások tapasztalatai rámutatnak, hogy mennyire átalakulhat a homlokzat.
Lassabb rongálással járnak az újravakolások. Ha a mai technológia szerint korszerű
kőporos vakolatot – az eredeti vakolatréteg meghagyásával – szórófejes géppel, a ma
szokásos rétegvastagsággal készítik, van, hogy egy réteggel is eltűnnek a profilok.253
A felsorolt műemlékvédelmi problémák természetesen egyrészt általánosak a XIX.
századi épületek körében, másrészt további olyan apróságokat is lehet találni, melyek
rongálják az épületek esztétikai megjelenését. A fentiek kiemelésének oka az, hogy a
fővárosi Wéber-életmű tekintetében ezek a legszembetűnőbbek.
A vidéki épületek közül az iskolák helyzete kedvezőbb, a növekvő népességű
városokban funkciójukat megtartották, viszonylag kevés átalakítás szenvedek el.
Elsősorban a bennük lévő tanítói lakásokat szűntették meg és alakították tantermekké.
Lényeges bővítésen csak a Miskolci Állami Polgári iskola esett át. A vidéki alkotások
közül a szarvasi Bolza-sírkápolna sorsa a legszerencsésebb. A kegyúri család ugyan már
nem használja, de a temető ravatalozójaként méltó módon kezelik.
A vidéki kastélyok helyzete sokkal rosszabb. A nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély
szerencsétlenül kiégett, romjai több tulajdonos kezében vannak, rekonstrukcióra nincs
esély. A sárosdi Esterházy-kastélyt még a XX. század elején jelentősen átépítette Möller
István, a jelenlegi használat a fennmaradást biztosítja, de az épített értékekre
koncentráló felújításnak itt is kicsi a valószínűsége. A somogytarnócai Széchenyikastély viszont üresen és őrizetlenül áll. Ezen épületeknél a tulajdonlás és a megfelelő
funkció megtalálása jelenthet megoldást a fennmaradásra. A mai határokon belül nem
csodálhatjuk meg Wéber romantikus kastélyépítészetét.
Mai határainkon túl helyezkedik el két kiemelkedő romantikus kastély, a vörösvári és a
galántai. Mindkettő üresen áll, az előbbi felújítására és kastély-jellegű használatára a

A nyílászárócsere érzékeny megoldására pozitív példa a Ferenciek terén lévő Ybl Miklós által tervezett
Hazai Első Takarékpénztár Székházának átalakítása.
253 Wéber Antal budapesti épületei közül a Frankl-ház szenvedett el ilyen beavatkozást.
252
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sajtóhírek szerint van lehetőség.254 A határon túli iskolák helyzete a határon belüliekhez
hasonló, a pozsonyi Bábaképző kivételével megtartották funkciójukat és műszaki
állapotuk is jó.
A harminckilenc álló építészeti alkotás közül tizenegyet nyilvánítottak műemlékké.
Nyugodtan kimondható, hogy határainkon belül a Fuchs-ház kivételével ezek valóban
Wéber Antal legjelentősebb alkotásai az építészettörténet nézőpontjából. A hatósági
védelem természetesen akkor indokolt, ha ez az épület jobb megtartását szolgálja. Jelen
pillanatban nincs egyértelmű összefüggés a védettség és a jó műszaki állapot között.255

www.denkmalschutz.at/burgenland, letöltés ideje: 2005. július
Az Ádám-palota helyzete évek óta megoldatlan, a Fuchs-ház – hiába része Világörökségünknek –
nagyon rossz állapotban van, a somogytarnócai Széchenyi-kastély védelme megoldatlan.
254
255
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10. Wéber Antal építészete a magyar historizmusban – egyediség és érték
Wéber Antal építészetét a historizmust ismertető tanulmányok méltatják, teljes
munkássága mégis szinte ismeretlen a szakértő közönség előtt. Ennek okát talán abban
kereshetjük, hogy a XX. században azok a XIX. századi mesterek váltak ismertté,
akiknek építészi működését az építészet- és művészettörténészek részletesen feltárták.
Hajlamosak vagyunk a többi mestert „másodvonalbeli” alkotóként emlegetni, de a
további kutatások szolgálhatnak még meglepetésekkel. Feldolgozatlan még Lang Adolf,
Petschacher Gusztáv, Meinig Artúr életműve, csak néhányat említve a kor jelentős
építészei közül.
A stílusbéli besorolásnál – visszakanyarodva a bevezető fejezet táblázatához – Wéber
Antal első alkotói korszaka az elemzés és a stíluskategóriák szerint is az építészeti
romantika idejére esik Komárik Dénes besorolása szerint. Ugyanezen időszakot
Winkler Gábor egyrészt a romantikus neogótikához, másrészt a korai romantikus és
egyszerűsítő historizmushoz sorolja. A nagyhörcsökpusztai és a galántai kastély
valóban gótizáló, a vörösvári kastély és a szarvasi mauzóleum a romantikus
historizmus kifejezéssel leírható.
A neoreneszánsz alkotói korszak első időszakát szigorú – akadémikus, szigorú – érett
historizmusként illetve korábban koraeklektikaként256 írják le. Wéber épületeinek
esetében talán a szigorú – érett jelzők állják meg legjobban a helyüket, hiszen építészete
ebben az időszakban szigorúan követi az előképeket és ismertebb alkotásaira feltétlenül
érvényes az érett kifejezés.
A

minisztériumi

építészként

tervezett

alkotások

a

magyar

későhistorizmus,

későeklektika idejére esnek. Míg az 1880-ig tartó időszakokban az általános
meghatározások és jellemzők jól leírják Wéber építészetét, addig a késői időszakban –
bár a kategóriák megnevezése nála is alkalmazható – építészete inkább a korábbi
időszakhoz kapcsolódik, a későhistorizmus jellemzőivel nem írható le.
Wéber építészetének értékelésekor a kortársak az őszinteséget, a példaszerű
klasszicitást és az egyéni építészi látásmódot emelték ki:

256

Sorrendben Winkler Gábor, Renate Wagner-Rieger, Gerő László meghatározásai
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„Wéber minden művét egy közös jellemzet illeti meg: az antikok lelkiismeretes tanulmányán
alapuló szigorú műgond, mely nála egy bizonyos egyéni fölfogás retortáján szűrődik
keresztül.”257
„Művészete olyan, mint ő maga, igaz, egyenes és nyílt, természetes és őszinte, ment minden
mesterkéltségtől, hogy egyénisége bélyegét minden épületére rányomja, önmagát nem ismétli,
önmagán ép oly kevéssé követ el plagiumot, mint máson”258
„…architektúrája nem az első pillantásra magkapó, behízelgő architektúra, a melyet ma
modernnek mondanak (…) hanem komoly s mindig a klasszikus idomzatok és arányok alapján
épül föl. Olyan, mint az ő egyénisége: mindig igaz és hasznos. (…) Az ‚egyén stylje’ talán soha
nem érvényesült jobban, mint a Weber művein, s ő élő bizonyítása annak a franczia
közmondásnak, hogy ‚le styl c’est l’homme’ ”259
A XX. század elején megjelent kevés számú értékelésben Wéber munkásságát már
folyamatában láttatták, művészetét már a kortársakhoz viszonyították:
„Első munkáin még a stilus jellemző világhírű példáinak, az olasz palotáknak hatása látszik.
Azok inspirációja még teljes közvetlenséggel rajtuk van, a részletképzés sem tekinthető teljesen
szabadnak azoktól. De minden ujabb épülete hatalmas lépéssel halad az önállóság felé, s amint
tehetségének szárnyai a gyakorlati tudástól is lendítve kibontakoznak, utolsó alkotásai
megközelítik a tökéletes művészi koncepció legmagasabb fokát.”260
„A 70-es években Ybl Miklós körül az azonos akarásúaknak, igen jóízlésű építészeknek egész
csoportja alakult ki. Ott volt közöttük Weber Antal, akinek legfinomabb alkotása a budapesti
Váci-utcai szerb egyházközségi bérház. Találóan mondották róla, hogy ‚Cato-i szigorúsággal’
ragaszkodott Palladio szelleméhez.”261
Az utóbbi évtizedek szakirodalmában – Ybl Ervin részletes tanulmányán kívül – inkább
csak rövidebb, néha semmitmondó utalásokat találunk.
Wéber

Antal

romantikus

alkotói

korszakának

értéke

vitathatatlan,

a

nagyhörcsökpusztai és a vörösvári kastély a magyar romantika élvonalához tartoznak.
Hasonló a helyzet az Ádám-, Szerb- és a Halász-házzal, melyek fővárosi neoreneszánsz
kiváló alkotásai. Ez utóbbiak egyedisége vitathatatlan, a reneszánsz előképeket a XIX.
században úgy tudta alkalmazni, hogy miközben megfelelt a kor igényeinek, sehol

Ney 1879 p. 31.
ÉPIP 1886. p. 492.
259 VU 1889 p. 510.
260 Jakabffy 1907 p. 4.
261 Bierbauer 1937 p. 255.
257
258
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máshol nem látott formákat hozott létre. Építészete nyomán mégsem alakult iskola,
vagy irányzat, egyszerűen azért, mert a stílus ideje járt le az 1880-as években.
A Wéber-féle neoreneszánsz talán legnagyobb értéke, hogy miközben a reneszánsz
előképekhez

fegyelmezetten

viszonyul,

építészete

mégsem

válik

szárazzá,

akadémikussá. A homlokzatok – a kortársak alkotásaihoz viszonyítva – nagyon
plasztikusak, a fény-árnyék játékot a párkányok finom alkalmazásán kívül oszlopgerendás,

vagy

Palladio-motívumos

elemekkel

és

az

épületplasztika

gazdag

alkalmazásával éri el.
Alkotómódszerében a reneszánsz előképeket a primer formák szintjén pontosan veszi
át, a homlokzati kompozícióba azonban egyedi ízlés és rend szerint illeszti be a
részleteket. Építészete egyrészt intellektuális jellegű, a részletek egymáshoz és a
kompozícióhoz való viszonya átgondolt a belső rendszer minden esetben szigorú.
Másrészt a szoros rendszeren belül az építészeti megformálás kreatív marad, és így
kerüli el az unalmas száras hatást.
Wéber Antalt az teheti az utókor szemében is nagy építésszé, hogy az ismert,
élvonalbeli alkotásokon túl kevésbé egyedi műveinek minősége is vitathatatlan. Ha
tevékenységén

végigtekintünk

nem

szabad

elfelejtkezni

szakmai-közéleti

tevékenységéről, és minisztériumi építészként végzett áldozatos munkájáról sem. A
jelentős esztétikai – és így műemléki értékkel – bíró alkotások mellet a magyar építészet
fejlődésében ezeket a morális tényezőket is figyelembe kell venni.
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11.1. Wéber Antal építészeti műveinek katalógusa
Az alábbiakban Wéber Antal egyes épületeinek adattára és leírása következik. Minden
mű esetében először az építés-tervezés körülményeinek adatai kerülnek felsorolásra. A
címnél az épület jelenlegi címe szerepel, majd eredeti címként az építéskori cím, vidéki
épületeknél annak a vármegyének a megjelölésével, amelynek területén a település
elhelyezkedett.262 A mai azonosítás megkönnyítésére szerepel a helyrajzi szám,
műemlékeknél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma is.
Az építés idejénél – amennyiben ismert – a tervezés kezdete szerepel első évként és a
kivitelezés végének időpontja befejezésként. A kivitelezés vállalkozójának megnevezése
után az egyes szakági alvállalkozók szerepelnek.
Az egyes épületekről fellelt információk felsorolása után az épület építésének rövid
története következik. Az épület leírása és elemzése elsősorban a meglévő állapotra
támaszkodik, figyelembe véve a különböző kutatóhelyeken fellelt terveket és archív
fényképfelvételeket.

262

Zichy-kastély (Nagyhörcsökpuszta)

85

Esterházy-kastély (Galánta)

90

Esterházy-kastély (Sárosd)

95

Erdődy-kastély (Vörösvár)

97

Gschwindt-ház (Budapest)

109

Bolza-sírkápolna (Szarvas)

111

Placht-ház (Budapest)

113

Bellevue-villa (Budapest)

116

Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár (Budapest)

119

Szegedi kereskedelmi és Iparbank (Szeged)

123

Széchenyi-kastély (Somogytarnóca)

126

Szerb-ház (Budapest)

129

Fuchs-ház (Budapest)

132

Neuwelt-ház (Budapest)

135

Ádám-palota (Budapest)

137

Halász-ház (Budapest)

143

Széchenyi István szobrának talapzata (Budapest)

146

Forgó-ház (Budapest)

148

A közigazgatásilag a vármegyékhez nem tartozó települések esetén is.
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Frankl-ház (Budapest)

152

Erdődy-villa (Budapest)

155

Neuschloss-pavilon (Párizs)

159

Fiókzálogház (Budapest)

162

Elmegyógyintézet (Budapest)

165

Tudományegyetem Orvoskar Központi épület (Budapest)

168

Tudományegyetem Mosó- és Főzőkonyhák (Budapest)

172

Tudományegyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika (Budapest)

173

Révay-villa (Budapest)

175

Tudományegyetem kerítés (Budapest)

177

Tudományegyetem kerítés (Budapest)

178

Tudományegyetem kerítés (Budapest)

179

Tanítóképezde (Győr)

180

Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézet (Budapest)

181

Tudományegyetem Természettani Intézet (Budapest)

185

Gimnázium (Pancsova)

188

Bábaképző Intézet (Pozsony)

189

Szent István templom (Újszász)

191

Neuschloss-pavilon (Budapest)

195

Állami Reáliskola és Internátus (Déva)

196

Tudományegyetem Központi Egyetem szárnya és a Központi Épület
(Budapest)

198

Állami Tanítóképezde (Csáktornya)

200

Állami Polgári Iskola (Kapuvár)

201

Állami Polgári Iskola (Miskolc)

203

Kisebb átalakítások

205

Építészetileg azonosítatlan művek

209
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Zichy-kastély1 - Nagyhörcsökpuszta

Cím: Sárbogárd, Nagyhörcsökpuszta
Eredeti címe: Nagyhörcsökpuszta (Fejér vármegye)
Építés ideje: 1852-58
Nagyobbrészt lebontották
Megbízó: gróf Zichy Pál
Hörcsökpusztán 1716-tól jobbágytelepülés volt, az első katonai felmérés szerint
nagyobb épület nem volt a területen.2 Zichy Pál gróf az 1850-es évek elején határozta el,
hogy főúri rezidenciát építtet. A kastélyt többször átalakították és bővítették a növekvő
reprezentációs igények és a család gyarapodása miatt. Zichyné Korniss Anna 1870-71ben Gottfried Semperrel is készíttetett átalakítási terveket, ezek azonban nem valósultak
meg.3 A kastélyt a XX. század elején még használták, a második világháborúban kiégett.
Jelenleg a reprezentatív szárny egy kis része jelentősen átalakítva áll, a pince bejárható,
a korábbi gazdasági épületek megmaradt részeiben húsüzem működik.
Wéber Antal első, nagyszabású épületét a szakirodalom sokáig Ybl Miklós műveként
tartotta számon,4 archív fényképfelvételek,5 az Ybl-hagyatékban lévő tervek6 és a
A kutatás Fekete J. Csabával közösen készült.
Ezt megerősíti, hogy Fényes Elek sem emlékezik meg kastélyról, csak mint uradalmi majort említi a
helyet. (Fényes 1851)
3 A tervezés történetét Sisa József ismerteti részletesen. (Sisa 1985)
4 A XX. században első sorban Hunfalvy műve alapján (Hunfalvy 1860 p. 331.) és néhány Ybl által
szignált átalakítási tervre alapozták a szerzőséget. (Ybl 1956 p. 31., Kelényi 1974 p. 117., Komárik 1982 p.
313., Sisa 1985 p. 1., Fejér 1998 p. 125., Klex-Fejér p. 159.) A Wéber irodalomra hivatkozva később Sisa
József Wéber tevékenységét az átalakítások tervezésében tartotta valószínűnek (Sisa 1980 p. 104., ezt a
nézetet osztotta az Ybl katalógus is Ybl Kat. 1992 p. 210.), később arról ír, hogy a két építész közösen
foglalkozott a kastély tervezésével. (Sisa 2004 p. 157.)
5 BpLáLa 1894 p. 35., 36., Károly 1901 p. 228., 231., Ybl Kat. 1992 p. 210., Cházár 1989 p. 220., Klex-Fejér p.
159.
6 Nézőpontunk szerint az, hogy Wéber tervei az Ybl hagyatékba kerültek, csak arra jelentenek
bizonyítékot, hogy Ybl Miklós később foglalkozott a tervezéssel, mint Wéber Antal és ehhez, vagy a
1
2
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helyszíni vizsgálatok7 azonban arra engednek következtetni, hogy 1852 és 1858 között
Wéber tervei szerint épült a kastély, Ybl a későbbi átalakítások tervezője lehetett.
Wéber Antal első tervein a kastély reprezentatív része két emeletes, toronnyal. A
gazdasági szárny ehhez – egyik változatban „U”, másik változatban „Z” alakban –
csatlakozik. A második katonai felmérésből tudható,8 és Wéber átalakítási terve is
bizonyítja, hogy első változatában a kastély a gazdasági szárnytól külön tömbben épült
meg. Feltehetően a két rész már Ybl Miklós tervei szerint épült össze.
A kastély kocsibehajtója a déli oldalon nyílt, de a – gazdasági szárny csatlakozási
oldalát leszámítva a homlokzatok egyenrangúak. A déli homlokzat bal oldalához
csatlakozott a gazdasági szárny, a reprezentatív rész a kocsibehajtó rizalitjával
kezdődött. Alul csúcsíves kaput három - felette elhelyezkedő - szintén csúcsíves
záródású emeleti ablak követett. Ezeket egy keret fogta össze úgy, hogy a középső
megrendelőtől, vagy a korábbi tervezőtől megkapta a szükséges tervlapokat. Valószínűtlennek tűnik,
hogy ha Wéber tervezte volna a későbbi átalakításokat, akkor Yblnél maradtak volna az ő tervlapjai.
A Fővárosi Levéltár terveit egy feltételezhető időrendi sorba rendeztük, az egymásutániságot a terveken
jelölt bontandó, vagy újként építendő részletek figyelembevételével alakítottuk ki. A tervlapok elemzése
során azt tekintettük a terveken található részletek közül megépültnek, amit egy későbbi átalakítási terv
meglévőnek, vagy bontandónak jelöl, de több részlet tekintetében – mivel helyszíni vizsgálattal nem
bizonyítható – nem mondható ki biztonsággal a megépülés ténye. Ilyen például a kápolna, vagy a
kisebbik torony, ami az archív felvételeken sem vehető ki.
BFL XV.331.14/28 - Alapozási terv és pincealaprajz, Teljes kastélyra, tempera, szignó: Wéber
BFL XV.331.14/29 - Földszinti alaprajz, Teljes kastélyra, tempera, szignó: Wéber, A kiszolgáló szárny
helyiségei megnevezéssel
BFL XV.331.14/30 - Emeleti alaprajz tetőalaprajzzal, toronyszint-alaprajz tetőalaprajzzal, fedélszék
metszetek, Teljes kastélyra, tempera, szignó: Wéber
BFL XV.331.14/4 - Földszinti alaprajz pallérterve, Reprezentatív szárnyra, A lapon három vállalkozói
szerződés (1852-53)
BFL XV.331.14/5 - Emeleti alaprajz pallérterve, Reprezentatív szárnyra, A lapon három vállalkozói
szerződés (1853)
BFL XV.331.14/1 - Emeleti alaprajz tetőfelülnézettel, torony-alaprajz tetőfelülnézettel, Reprezentatív
szárnyra, Akvarell, szignó: Wéber, Az emeleti helyiségek megnevezéssel
BFL XV.331.14/2 - Emeleti alaprajz átalakítási terve, A reprezentatív szárny egy részére, Helyiséglista
külön legendában, Befalazandó részek eltérő színnel jelölve
BFL XV.331.14/25 - Földszinti alaprajz átalakítási terve, Teljes kastélyra, A kiszolgáló szárny helyiségei
megnevezéssel, Befalazások új részek jelölve, A terven ceruzával utólagos bővítések (torony, férfi
lakosztály bővítése)
BFL XV.331.14/24 - Földszinti alaprajz részlete, Férfi lakosztály, Utólag jelölt fűtőberendezések
BFL XV.331.14/27 - Emeleti átépítési alaprajz a tetőfelülnézet kontúrjával, Teljes kastélyra, Kétféle
helyiségmegnevezéssel, Utólagos belerajzolással (lépcsőtér, női lakosztály)
BFL XV.331.14/7 - Emeleti alaprajz, Teljes kastélyra, Beírt helyiségnevekkel, Utólagosan berajzolt
fűtőberendezések és ajtók a személyzeti szárnyon
BFL XV.331.14/8 - Emelet átépítési terve tetőfelülnézettel, homlokzat, Teljes kastélyra, Akvarell, Új részek
eltérő színnel jelölve, Kétféle helyiség-elnevezéssel
BFL XV.331.14/6 - Földszinti alaprajz, Teljes kastélyra, Helyiségmegnevezésekkel
BFL XV.331.14/26 - Földszinti alaprajz, távlati kép, Akvarell, Kétféle helyiségmegnevezéssel (beírva és
legendában)
BFL XV.331.14/29 - Kápolna homlokzata, kápolna alaprajzi részlete, kiszolgáló szárny homlokzatának
részlete
Az egyéb tervlapokon részletrajzok vannak, ezek datálása és sorbarendezése bizonytalan.
7 A reprezentatív szárny megmaradt kétszintes részében belül leverték a vakolatot, így a falcsatlakozások
és csorbázatok jól láthatók, a pincerendszer teljesen ép, a húsüzem épületei azonban nem voltak
bejárhatóak.
8 XXX. col. 56. sec.
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ablak felett magasabb volt a szemöldök. A rizalitot sokszögű pillérek keretezték, tetején
– az ablakkeret kompozíciójával összhangban – változó magasságú lőréses attikájú
párkány volt. A kocsibehajtó rizalitja után egy tengely szélességben visszaugrott a
homlokzat, itt a földszinten csúcsíves, az emeleten egyenes záródású ablak volt, a
párkány vonala vízszintesen folytatódott pártázat nélkül. Körülbelül a déli homlokzat
közepén háromtengelyes, oromzatos rizalit volt. E mögött az emeleten vendégszoba
illetve inasszoba volt, a földszinten is itt volt az inasok helye a tálalóval összekötve. A
belső reprezentatív térsorban a kapubehajtóból – keleti irányban - boltozatos előcsarnok
nyílt, innen lehetett megközelíteni az emeletet, illetve a kelet – nyugat irányú télikert szalon – szalon - étkező térsort.9 A déli homlokzat jobb sarkán egy szintes, három
tengelyes télikert volt, itt a homlokzaton a nyílások nagyobbak voltak, a csúcsíves
ablakok között lizénák tagolták a homlokzat felületét. A télikert tetejére valamikor 1894
és 1901 között újabb emeletet építettek.10

Déli homlokzat 1894 előtt

A keleti homlokzat felé fordulva a télikert egy tengelynyi kis földszintes tömege után a
déli homlokzat jobb oldali rizalitjával megegyező kialakítású rizalit következett, majd
ettől visszahúzva egy kéttengelyes homlokzatszakasz, ahol egyenes záródású ablakok
voltak. Körülbelül a keleti homlokzat közepén oromzatos földszintes rizalit volt, amin
két, csúcsíves ajtó nyílt egy teraszra. A rizalit oromzatának közepén kőrácsos körablak
volt. Már a déli homlokzat felől is jól kivehető volt, az épület tömegének
legmeghatározóbb eleme a torony, a kastély északkeleti sarkán. Ezt a vendégként
érkezők a behajtó úton szinte körbejárták, mire a kastélyba bejutottak. A tornyon
egymás felett négy szinten következtek a csúcsíves nyílássorok, a földszinten egy, majd
kettő, illetve a két felső szinten három. A tornyot, mint a rizalitokat sokszögű pillérek
keretezték minden sarkon, a tetején kőrácsos korlát volt. A keleti homlokzat sarkán egy
sokszögű, lapos tetős kiugrás következett, ez már az északi homlokzatszakaszon lévő
férfilakosztályhoz tartozott.
A reprezentatív kastélyszárny északi homlokzata az archív fényképeken kevésbé látszik
jól, a korábban leírt részletformákat variálva a rövid homlokzatszakaszt bal oldalon
oromzatos rizalit, jobb oldalon sokszögű kiugrás keretezte. E mögött volt – még a
reprezentatív belső térsorhoz is kapcsolódva a dohányzó, majd a gróf háló- és
írószobája. A különböző bővítési tervváltozatok a grófi lakosztály bővítésével és a
A fellelt tervsorozatokban a funkciók kisebb mértékű változásait lehet megfigyelni, de az alapvető
elrendezés nem változott.
10 Az archív fényképfelvételek alapján. (BpLáLa 1894. Nr. 7. p. 35., Cházár 1989 p. 220.)
9
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földszintes részre építendő emelettel számoltak, de ilyen továbbépítés 1901-ig biztosan
nem történt meg.11

A keleti oldal 1894 előtt

Tovább fordulva a nyugati oldalra – ami a legkevésbé mozgalmas homlokzatszakasz – a
férfilakosztály végén lévő földszintes, oromzatos rész után két szintes homlokzatrész
következett egészen a kocsibehajtó beforduló részéig. A két szintes részen, a földszinten
árkádos, fedett-nyitott közlekedő volt, ez egyik oldalon az előcsarnokhoz csatlakozott
és a reprezentatív funkciók kiszolgáló-jellegű megközelítését tette lehetővé. Az
emeleten szintén egy közlekedőfolyosó volt a csúcsíves ablakokkal és lizénákkal tagolt
homlokzatszakasz mögött. Ez utóbbi a grófnői lakosztály szobáinak megközelítését
tette lehetővé.

Wéber Antal terve az emelet kialakítására

A kastély déli oldalához csatlakoztak a gazdasági részek, konyhák, a kiszolgáló
személyzet szobái és távolabb az istállók. A gazdasági szárny egy traktusos
oldalfolyosós változatban épült meg, majd az istállóhoz is csatlakozó részt – már Ybl
11

Károly 1901 p. 231.
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tervei szerint – két traktusosra bővítették. Az istálló végéhez kápolnát tervezett Ybl
Miklós, de ennek megvalósulására nincs egyértelmű bizonyíték.12 Formálásukat
tekintve ezek a részek is a leírtakat követhették, egyszerűbb formában.
A nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély határozottan gótizáló jellegű, a magyar
romantikus építészet kiemelkedő alkotása. A tömegek kezelése, a torony elhelyezése a
változatos nyílásrend alkalmazása a vörösvári Erdődy-kastélyon és a Galántai
Eszterházy-kastélyon élnek majd tovább Wéber Antal életművében. Sajnos olyan
részlettervek, amelyeket egyértelműen Wébernek tulajdoníthatnánk nem maradtak
fenn, az archív fényképfelvételeken sem látszanak a finomabb részletek, így nem
tudhatjuk, hogy az a móros, bizáncias jelleg, ami többi épületét megfűszerezte, itt már
megjelent-e.
Tervek:
Építési és átalakítási tervek (Wéber Antal, Ybl Miklós) BFL XV.331.14, átalakítási tervek (Gottfried
Semper) Sisa 1985
Archív felvételek:
Déli, északi, keleti nézet (1894 előtt) BpLáLa 1894 p. 35., 36., déli, keleti nézet (1945 előtt) Károly 1901 p.
228., 231., déli nézet (1945 előtt) Cházár 2989 p. 220., nyugati nézet Klex-Fejér p. 159.
Irodalom:
Hunfalvy 1860 p. 331., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BpLáLa 1894 p. 35-36., Károly 1901 p. 227-232.,
Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1956 p. 31., Ybl 1957 p. 419., 442., Kelényi 1974 p. 117., Sisa
1980 p. 104-105., Komárik 1982 p. 313., Sisa 1985., Erdős 1988, Ybl Kat. 1991 p. 31., Horváth 1998 p. 31.,
Fejér 1998 p. 125., Klex-Fejér p. 159-160., Sisa 2004 p. 333.

A Gottfried Semper részére küldött „felmérési terv”, amin ez is látszik, egyéb részleteken is úgy tűnik,
hogy nem pontosan a megépült állapotot mutatja. Valószínűleg, aki a tervet rajzolta, nem helyszíni
mérések szerint, hanem különböző – esetleg nem megvalósult – átalakítási tervek szerint dolgozott.
12
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Esterházy-kastély - Galánta

Cím: Galanta (Szlovákia)1
Eredeti címe: Galánta (Pozsony vármegye)
Építés ideje: 1860-as évek
Megbízó: Esterházy József

Galántán 1633-ban Esterházy Pál építtetett kastélyt, amit később átengedett Dániel
bátyjának.2 Az első katonai felmérés négy saroktornyos, udvaros várszerű épületet
mutat,3 az 1839-ben készült második katonai felmérésen hasonló kontúrú épület van,
ezen saroktornyok nem látszanak.4 A birtokos Esterházy család nemesi előnevét5 is adó
település kastélyáról még tudható, hogy 1707-ben, amikor Stahremberg Guidó gróf
császári vezér megszállta, sor került megerősítésére.6 Később Eszterházy Imre építette
újjá 1737-ben. 7
A XVII. századi kastély átépítését Esterházy József határozta el az 1860-as években. A
tervezés és az építés ideje nem ismert pontosan, de feltételezhető, hogy Wéber Antal a
nagyhörcsökpusztai és a vörösvári kastély építése közötti években – 1858 és 1862 között
1 Galánta területén található még egy kisebb Esterházy-kúria, ez a későbarokk épület korábban
közigazgatásilag Hodi faluhoz tartozott. (Ma Hody.)
2 A főhomlokzaton olvasható felirat szerint. A főurak jeles épületeit Vályi András is megemlíti, bár nem
azonosítható formában. (Vályi 1796)
3 Első katonai felmérés Col. VII. Sect. 8.
4 Második katonai felmérés XXVII. col 44. sec.
5 OMM-Felső Magyarország p. 244.
6 Borovszky – Pozsony p. 66., Más források többszöri átépítésről tudósítanak. (Zádor 1981 p. 191.)
7 Az alacsonyabb tornyon lévő felirat: DOMA DANIEL ET PAVLVS EZTERHAS DE GALANTA SIBI AC
SUAE GRATAE POSTERITATI FF AN 1633 (középen a családi címer, majd a jobb oldalon) DOMA
EMERICVS VERO ESZTERHAS NITRIEAE ANTIS TES E RUDERIBUS Q VASI ITERATO
RESUSCIATA VIT. A felirat fordítása: A legjobb és leghatalmasabb istennek, Galántai Ezterhási Dániel
és Pál maguknak és a hálás utókornak létesítették az 1633. esztendőben. A legjobb és leghatalmasabb
istennek Imre, Nyitra főpapja/főispánja, aki tulajdonképpen Eszterház, romjaiból mintegy új életre
keltette. A kronosztikon feloldása: 1737. (A fordítást Kiss Zsuzsanna Emília készítette.)
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- foglalkozhatott a galántai kastéllyal. Valószínűsíthetjük, hogy ekkor került sor a
négyzetes udvart körülzáró szárnyak egy részének bontására és a déli szárny
reprezentatív kiépítésére. A XX. század elején Esterházy László eladta az ingatlant a
Csehszlovák Köztársaságnak, az új Járási Hivatal 1972-es megépüléséig több hivatal is
itt székelt. Ekkor a Járási Honismereti Hivatal kapta meg, majd a város tulajdonába
került.8
A ma üresen és romosan álló épületcsoport déli része – a reprezentatív kastélyszárny –
háromszintes, ehhez a keleti oldalon közvetlenül csatlakozik egy földszintes rész,
nyugati oldalán egy kapu után áll ennek pandanja. Az északi oldalon jelenleg kerítés
zárja le az udvart.
A déli főhomlokzatot két sarkán erőteljesebb tömegű, különböző magasságú torony
keretezi, a középrészt három rizalit osztja, ezeket pártázat is kiemeli.

Az alacsonyabb torony felirati mezője

A bal oldali, alacsonyabb torony déli oldalán a lábazat felett három, azonos kialakítású
csúcsíves nyílás van, ezeket csak a vakolatba húzott vonalak keretezik, a falfelületen a
vakolat kőosztást imitál. Az első emeleten – választópárkány közbeiktatása nélkül ismét három, de különböző méretű és kialakítású ablak van. Egyszerű könyöklőn ülnek,
keretezésük szalagkeret és szemöldök. A szélesebb, középső ablak alatt van az említett
felirat. A klasszikus formálású első emeleti ablakokat a felső szinten gótizáló, csúcsíves
nyílások követik, a hét ablak az alsóbb szintek nyílásaival nem egyeztetett helyzetben a
kis kiülésű könyöklőpárkányra ül, keretezésük a földszintivel egyező. Ezt a szintet a
torony sarkain a párkánynál magasabb pillérek keretezik, amik klasszikus formájú
peducciókra támaszkodnak. A pillérekre ráfut az osztópárkány, alul és felül
virágmotívumok díszítik a tetejüket lőréses párta zárja. Az ablakok felett csúcsívesívsoros párkány zárja le a tornyot.
A déli, kétszintes homlokzaton a nyílások keretezése azonos a toronyéval az általános
részeken, a koronázó-párkány azonban nem csúcs-, hanem szegmensíves és a szintek
között osztópárkány van. A négytengelyes bal oldali rész után következik az első rizalit,
majd két tengely után a középső rizalit és szinte megtükrözve a másik oldal formái
következnek. Annyi eltérés mutatkozik csak, hogy a jobb oldal szélén a nyílásritmus
nem egyenletes ez az öttengelyes rész, feltehetően a korábbi építési fázisok
következményeként.
Az első és a harmadik rizalit földszintjének kialakítása az általános résszel egyezik, az
ablakok azonban közelebb vannak egymáshoz. Az emeleten könyöklőpárkányra ül a
8

www.ujszo.com, letöltés ideje: 2005.09.20.
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szorosan egymás mellett lévő három, egyenes záródású ablak, melyek közül a középső
magasabb. Az ablakkötényt móros, geometrikus minta tölti ki. A primer keret
pálcatagos, a sarkokon túlfutó vonalvezetéssel, a szekunder keret pedig az általános
axishoz igazodik, az ablakok között romanizáló oszlopokkal. A rizalitokat lizénák
keretezik és magas, gótizáló pártázatok zárják, ezeknek a közepe az ablakalakítással
analóg módon magasabb. A rizalitok közötti részeken az ablakok kötényének
kialakítása a rizalitok gazdagabb változatát ismétli, az ívsoros párkány felett itt is
gótizáló pártázat van, de a rizalitokénál alacsonyabb változatban. A középrizaliton alul
szamárhátíves kapu van, a részletgazdag asztalosmunkájú keret a mérműszerkesztést
idézi. Az ívzugokban terülőmustra-szerű mintázat van.9
A déli homlokzat jobb sarkán emelkedik az épület legmagasabb tömege, egy a másiknál
nyúlánkabb torony. Ennek földszintjén az előbbiekhez hasonló rendszerben, de
egymáshoz közelebb két csúcsíves ablak, első emeletén szintén csúcsíves záródású
hármasablak van, ami a záródás eltérése mellett a déli homlokzat rizalitjainak azonos
szinten lévő ablakaival egyező keretezésű. A második emeleten három csúcsíves ablak
van, egymástól kissé távolabb elhelyezve. Itt a könyöklőket kis, romantikus konzolok
tartják. A csúcsíves ablakok felett négy kör alakú nyílás következik, majd a tornyot egy
loggia-szerűen kialakított rész zárja, egy fogsoros párkány felett oszlopos-csúcsíves
nyílássor, majd csúcsíves, ívsoros párkány. A torony szélein, a második emelettől
indítva itt is pillérek vannak. A torony keleti oldala ma egyszerűbb kialakítású, de egy
XX. századi fénykép szerint egy nyolcszög hat oldalával határolódó alaprajzú kiugrás
volt. Az archív fényképek tanúsága szerint a torony tetején felülvilágító kapott helyet.10

A torony nyugati oldala ma

A torony a XX. század második felében

A kastély udvari homlokzata a déli homlokzatot követi, azonos a rizalitok
elhelyezkedése és a nyíláskeretezés. Az eltérés annyi, hogy a középső rizalit
kocsiáthajtóként kiemelkedik, első emeletén a magasabb torony első emeletének
nyíláskeretezése köszön vissza.

9

Ez már a későbbi vörösvári kastély formáit vetíti előre.
Zádor 1981 148. kép, OMM-Felső Magyarország p. 29., Borovszky-Pozsony p. 66.

10

92

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

A homlokzatok rendje alapján a kastélyszárny kialakítását egyértelműen befolyásolták
a meglévő épület adottságai, feltételezhetjük, hogy a nyílások rendjét elsősorban a
rizalitok első emeletén változtatta meg Wéber, a néhol egyenetlen ablakosztást a
keretezéssel fogta össze. A különböző szélességű saroktornyoknál jó érzékkel nem az
aszimmetria eltűntetésére, hanem hangsúlyozására törekedett, így a szabályoshoz
közelítő, zárt kompozíciót oldottabbá tette.

Udvari homlokzat

A belső elrendezésről Sisa József számol be: A kocsiáthajtó alatt lépcsőház nyílik
„melynek gótikus-bordás lefedésű terében a lépcső három karját dús mintázatú, gótizáló
öntöttvas rács kíséri. A fontosabb termeket neogótikus és neoreneszánsz stukkóboltozat fedi. A
főlépcsőn kívül a szárny két végén további egy-egy melléklépcső vezet az emeletre, a toronynak
saját csigalépcsője van.”11
A földszintes oldalszárnyak sokkal egyszerűbb kialakításúak. A sima homlokzati
felületeken a vakolatba húzott vonalak kőosztást imitálnak, a nyílások félkörívesek
voltak, keretelésük egyszerű. A magastető ereszét romantikus konzolsoros párkány
tartja, az oromzat lépcsőzetes kialakítású. A keleti szárny összeépült a toronnyal, de az
oromzat helyzetéből arra következtethetünk, hogy a nyugati oldalhoz hasonlóan itt is
külön állt a földszintes, gazdasági, és az emeletes, reprezentatív rész.12

Gazdasági szárny
11
12

Sisa 2004 p. 176.
Zádor 1981 p. 191.
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A galántai Esterházy-kastélyt a romantika gótizáló vonulatához kapcsolhatjuk, de a
részletformákban megjelenő móros formák a Rundbogenstilhez is közelállóvá teszik.
Érdekes, hogy a hatásában egyértelműen romantikus épületen mennyi, a klasszikus
alaktanhoz köthető elem van. Ahogy hangulatáról Zádor Anna írja: „Sajátosan gazdag és
keleties ízű kompozíció alakult ki. (…) Mégis, minden gazdagsága mellett is van valami súlyos és
komor jellege.”

A középrizalit teteje a főhomlokzaton
Archív felvételek:
Főhomlokzat részlete OMM-Felső Magyarország p. 29., kerti nézet Borovszky- Pozsony p. 66.
Irodalom:
ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., OMM-Felső Magyarország p. 225., Borovszky-Pozsony p. 66., Jakabffy
1907 p. 3., Rados 1931 p. 23., Fábián 1937 p. 263., Zádor 1981 p. 191., Ybl 1957 p. 418., 442., Sisa 1980 p.
106., Komárik 1982 p. 310., Horváth 1998 p. 31., Déry-Merényi 2000 p. 264., Déry-Merényi 2004 p. 264.,
Sisa 2004 p. 175-176., 333.
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Esterházy-kastély - Sárosd

Cím: Sárosd, Szabadság utca 1.
Eredeti címe: Sárosd (Fejér vármegye)
Építés ideje: 1860-as évek
Jelentősen átépítették
Megbízó: Esterházy László

A galánthai Esterházyak a török hódoltság után szerezték meg a sárosdi uradalmat1 és a
településen kívül egy kisebb kúriát építtettek.2 Ez az épület valószínűleg földszintes
volt és egy négyzetes udvar köré épült, de azt nem zárta körbe. Nagyobb kiépítésre
akkor kerülhetett sor, amikor Esterházy László örökölte a birtokot és ide is költözött,
gyermekei 1850-től már itt is születtek.3 1859-ben – amikor a második katonai felmérés
vonatkozó szelvénye készült – a vidéki udvarház korábbi kontúrjain belül maradt,
legfeljebb kisebb átalakításokat végeztek az előtt, hogy Esterházy László megbízta
Wéber Antalt a rezidencia kiépítésével.4 A század folyamán az épületet a 80-as, 90-es
években ifjabb Esterházy László bővíttette, mai formáját Möller István tevékenysége
nyomán nyerte 1920 körül. 1945 óta szociális otthonként működik, az északi oldalon új
kiszolgáló szárnyat építettek.
A kastély ma – az utóbbi évtizedek költségtakarékos felújításának eredményeként is –
tagolt tömegformájú, de részletképzésében meglehetősen leegyszerűsített. A kevés
A sárosdi uradalom kiépítését indokolhatta a mezőváros látványos fejlődése a forradalom után. Később
ez a fejlődés megszakadt, 1871-ben kisközségi státuszt kapott a település. (Erdős 1988 p. 44.)
2 Első katonai felmérés Col. XII. Sect. 23., a hozzá tartozó Országleírás szerint: „kleines Herrschaftshaus”
3 Klex-Fejér p. 162.
4 A Sárosdon birtokos Esterházy család iratanyaga a második világháborúban megsemmisült, építészeti
tervek egyelőre más forrásból sem kerültek elő. (Erdős Ferenc levéltár-igazgató írásbeli közlése - Fejér
megyei Levéltár) Ugyan a kastély kiépítésére még nem került sor, de a parkot már rendezték. Ahol
korábban posvány és mocsár volt, ott a park „most azonban a lelkes grófnő szorgalma által, egy angolkert
formára, mesterséges fasorokkal keresztülhasított kies erdő, mely halas tóval, 2 Diána szobrával, s több honi és
külföldi csemetékkel dicsekszik, kiterjedése 200 hold” írta Fényes Elek. (Fényes 1851)
1
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számú XX. század eleji archív felvétel szerint a főhomlokzat egy szinttel alacsonyabb is
a korábbinál.
Pontos dokumentumok hiányában nehéz megállapítani, hogy mely részletek pontosan
mely átalakítási időszakhoz köthetők. Sisa József – a legutóbbi átalakítás előtti
időszakban még meglévő – bejárat romantikus kialakítását köti Wéber Antalhoz.5 Ezen
kívül a kompozíció szempontjából Wéber más kastélyaival rokon a torony
elhelyezkedése és tömegformája. Aszimmetrikusan sarokra helyezett, kevésbé
hangsúlyos ellenpontjaként a főhomlokzat másik oldalán alacsonyabb, szélesebb tömeg
van. Ez a megoldás figyelhető meg a közel egy időben készült galántai kastélyon és a
későbbi vörösvári kastélyon is.
A toronyhomlokzat nyílásrendje is rokonítható más kastélyaihoz, az egymás feletti iker,
majd hármas-ablak megoldás szintén szerepel az említett két kastélyon.
A főhomlokzat jobb rizalitjából kiugró sokszögű – talán korábban télikertként
funkcionáló – rész analógiája a mester munkái között a galántai és a
nagyhörcsökpusztai kastélyon találhatók meg. A szerzőség egyértelműbb eldöntéséhez
- a már elpusztult – részletformák vizsgálata adhatna segítséget. Az archív fényképeken
látszik a bejárat feletti kőrács és a télikert tetején lévő erkély korlátja, de a forma nem
vehető ki jól, legfeljebb annyi állapítható meg, hogy romantikus formálásúak.

A kastély ma
Archív felvételek:
Átalakított állapot KÖH Fényképtár ltsz.: 34.066, Klex-Fejér p. 162., 163.
Irodalom:
ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 418-419., 442., Sisa
1980 p. 106., Erdős 1988 p. 41-44., Fejér 1998 p. 128., Déry-Merényi 2000 p. 26., Klex-Fejér p. 162-163., Sisa
2004 p. 313., 333.

5

Sisa 1980 p. 114.
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Erdődy-kastély - Vörösvár

Cím: Rotenturm an der Pinka (Ausztria)
Eredeti címe: Vasvörösvár (Vas vármegye)
Építés ideje: 1862-64
Megbízó: gróf Erdődy István

A XV. század végén, sűrűn változó tulajdonosok után – a Zrínyiek és a Széchenyiek is
birtokolták a várat – 1496-ban Bakócz Tamás megvásárolta a „Castellum Weresvar”-t és
a vásártartási jogokat az Ellerbachoktól. A vár 1532-ben Bakócz Péterhez – az
esztergomi érsek unokaöccséhez – került, aki születési helye után felvette az Erdődy
Monyorókeréki nevet. - Ettől az időponttól kezdve egy fél évszázados megszakítással
1929-ig a család birtokában maradt a vár. Bakócz Péter harcokba keveredett a
Stubenbergerekkel, akik hadaikkal 1540-ben felgyújtották a várat, ami így jelentős
károkat szenvedett. 1
A XVII. században II. Erdődy Sándor a vár körül parkot létesített, unokája Erdődy
László a korábbi vizivár alapjain felépítette az „öreg várat”,2 - melyhez terjedelmes
vadaspark is tartozott - és a falu területén a vendégházat emelt.3 Erről az építési fázisról
tanúskodik az első katonai felmérés is.4
Az „öreg vár” négysaroktornyos, négyzetes udvart körülzáró épület volt, melyet a
középkori védművek – földsánc, mesterséges és természetes vizesárok – öleltek körül.5
A falu 82. számú házában találtak egy lépcsőnek használt homokkő tömböt, melynek

1Történeti adatok: Loibersbeck 1961., Loibersbeck 1962., Schmeller 1968 p. 191-192., Schmeller-Kitt 1974 p.
421-424., Ulbrich 1978.
2 Az építési fázisok elnevezései Schmeller-Kitt 1974 után
3 A XX. században teljesen átépítették, ma községháza.
4 Col. II. Sec. VI. (1782-85) hozzátartozó Országleírás nem említ udvarházat a szilárd épületek között.
„Das Schloss, die Kirche, 12 Gebäude sind solid.”
5 Az öreg vár pusztulása után a Pinka mesterséges mellékága és a várat feltáró út a XIX. század közepéig
megmaradt.
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felirata – MCEC/RMCC/MDCLXXXXVI – talán az „öreg vár” építésének kezdetét
jelöli.6
A XIX. század elején II. Erdődy György7 lebontatta az akkor már düledező várat, majd
1820 és 1825 között kastélyt építtetett a terület nyugati oldalán. 1840 körül a korábbi
barokk parkot angol tájkertté alakította át.8 Az átalakítás jól nyomonkövethető a
második katonai felmérés térképein. Az egész országra kiterjedő második felmérés
lapján még merőleges vonalvezetésű utak vannak a parkban, a nagyobb léptékű,
néhány évvel később készült kiegészítésen már a tájkertekre jellemző lazább
útvonalvezetés látható. A park átalakításával a korábban karakteresen a vizivárra
emlékeztető északi sarok is szerves része lett az egész kertnek.
A főúri lakhely kiépítését gróf Erdődy István9 folytatta. Első házassága alatt – talán a
bőséges gyermekáldás miatt10 – a kastélyra második szintet építtetett.
Ez az udvarház két-traktusos volt, az emeltráépítés miatt alaprajzi rendszerében a
bejáratnál közlekedőt létesítettek, mely az épülethez kívülről hozzáépített lépcsőházhoz
vezetett. A cselédlépcső a déli sarokban – szintén külső toldásként – kapott helyet. A
második katonai felmérés kiegészítésén a lépcsők kiugró tömege jól kivehető, ezek
alapján az átépítést 1835 és 1844 közé tehetjük. Funkcionális rendszerében a konyha az
északi oldalon lehetett, erre utal a teljes épület szélességét elfoglaló helyiség és közepén
kémény az alaprajzon.
A lakosztályok délen és az emeleten voltak, az 1970-es években készült felmérési rajzon
jól kivehető a cselédlépcső felől megközelíthető „központi fűtés” tekintélyes méretű
kéménycsoportja. Homlokzati alakítására egy XX. század eleji újságcikk
illusztrációjának részletéből következtethetünk; a sima falfelületen egyszerű
szalagkeretes nyílások sorakoztak. A képen látható párkány attikájának romantikus
formája lehet eredeti, de elképzelhető, hogy - a kocsiáthajtóval együtt – már az „új
kastély” építéséhez kapcsolható.
A bővített udvarház valószínűleg nem felelt meg az arisztokratának, aki 1857-ben
felkérte Ybl Miklóst egy új kastély tervezésére.11 A megbízást végül Wéber Antal kapta,
1864-re felépült az „új kastély” és megnagyobbították a parkot, a „régi kastélyt”
vendégházként használták tovább.12 „A vár, mely nevéhez híven vörös téglából, gazdag
román stílben, a domb oldalán emelkedik, Wéber, az ismeretes Pesti építész tervei szerint és
felügyelete alatt épült, s csaknem kizárólag honi iparosok szerelték fel. A gróf be is vésette

Schmeller-Kitt 1974 p. 421.
II. Erdődy György 1807-ben feleségül vette Aspremont Mária Otholinát a Rákóczi-család utolsó leányági
leszármazottját. „Volt egy régi téglaszín vörös kastélya, s ettől a meszeletlen várról kapta mai nevét (Vörösvár
település) E vörös kastélyt a múlt század végén bontatta szét Erdődy György gróf az épületen mutatkozó repedések
miatt.” (Augustich 1876 p. 38.)
8 A hozzá tartozó vadaspark területe több, mint 798 hold volt. (Fényes 1851)
9 Monyorókeréki Erdődy István gróf valóságos belső titkos tanácsos, főlovászmester, aranygyapjas vitéz,
a vaskorona rend nagykeresztese, 1868 és 1871 között Sáros megye főispánja. (Országgyűlési Almanach
1887 p. 110.)
10 Összesen hét gyermeke született.
11 Schmeller-Kitt 1974 p. 423., Ulbrich még azt is hozzáteszi, hogy Ybl maga helyett ajánlotta Wébert, de
ennek az információnak a forrását nem jelöli meg. (Ulbrich 1978 p. 115.) A magyar szakirodalomban nem
szerepel, Ybl Ervin részletes monográfiája nem említi. (Ybl 1956)
12 „Izléses úrilak s a kényelem minden megkívántatóságával el van látva. A nagyszámú vendégszobák a kastély
mögött egy nemesi házra emlékeztető épületben vannak.” Augustich 1876 p. 37.
6
7
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mindnyájának nevét egy réztáblába, melyet a kápolnába a falhoz erősítettek, és melyen az is meg
van említve, hogy a vörösvári község ingyen adta az építéshez szükséges meszet.”13
A XX. század elején a kastély az Erdődyek kedvelt tartózkodási helye volt, itt élt gróf
Erdődy Gyula családjával együtt,14 majd a birtokot fiatalabb fia, Lajos örökölte 1917ben. Erre az időre a kastélyt már terjedelmes fákkal ölelte körül az angolpark. Az archív
fényképfelvételek15 tanúsága szerint az épület közvetlen közelében az északkeleti loggia
és a délkeleti erkély előtt gúla alakúra nyírt bukszusok nőttek, a növényzet „több helyütt
szép kilátást enged e körülfekvő hullámos völgyekre, melyeknek hátterét a láthatáron halványan
kéklő stájer havasok képezik”.16
Az épület pusztulása 1924-ben egy tűzvésszel kezdődött, amiben megsemmisült a híres
levéltár és leégett a tető. 1929-ben Széchenyi Miklós – leányági örökös – adósságai miatt
kénytelen volt eladni birtokát Jan Kubeliknek a híres cseh hegedűvirtuóznak. 1928-ban
műemléki védelem alá helyezték az épületet, elárverezték a megmaradt ingóságokat. A
budapesti Hermes Bank után Burgenland Tartomány lett a tulajdonos. A kastély
állapota folyamatosan romlott, a régi szárnyat 1961 és 1972 között elbontották, a park
elvadult, csak a legszükségesebb állagmegóvási munkálatokat végezték el: kijavították a
tetőt és az ereszt, a kocsiáthajtó oldalát téglaburkolatú betonfallal támasztották meg,
befalazták a nyílásokat és körbekerítették a területet.17

A vörösvári Erdődy-kastély a XIX. század végén,
északi irányból

A kastély alaprajzának felmérési rajza (1970es évek)

A mai is álló, romantikus stílusú új kastély kocsiáthajtóval csatlakozott a régi
szárnyhoz, innen nyílt az északkeleti irányban tengelyesen vezető reprezentatív

Pulszky 1877 p. 731.
A család élénk társadalmi életet élt kastélyában, Károly főherceg látogatásáról a Szalon Újság is
beszámolt. (Szalon 1901. p. 7)
15 Például korabeli képeslapon. Két ilyet közöl: Horváth 1998 p. 141. és borító
16 Pulszky Ferenc megemlíti továbbá, hogy a nagy hársfát négy ember fogja körül, a fényképeken is
látható fenyves óriási magasságú. (Pulszky 1877 p. 731.)
17 Bár ez a megoldás elsőre kíméletlennek tűnik, így alacsony költséggel megakadályozták a falak
nedvesedését, a szándékos rongálásokat és statikailag állékony maradt az épület.
13
14
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helyiségeket magába foglaló térsor.18 Az áthajtó keresztboltozatos nagyobb terét a két
lakószárny felé oszlopokon nyugvó három-három élkeresztboltozattal fedett
alacsonyabb magasságú, lépcsővel megemelt rész kapcsolta a lakófunkciókhoz. A
boltozatot tartó oszlopok fejezetének formája későgótikus, az ornamentika koraromán
formákat idéz. A tér azonban egyáltalán nem középkorias, világos, jól áttekinthető
formájával inkább a reneszánszhoz kapcsolható.
Az „új kastély” reprezentatív térsora egy két oldalán galériás gazdag romantikus
részletképzésű vesztibüllel kezdődött. Az előcsarnok boltozata a középrészen
hevederek közötti nagyon keskeny téglalap alaprajzra szerkesztett csehboltozatok sora
volt, a galéria alatt, azonos osztású hevederek közötti boltozat a középkori gótikus
hálóboltozatokat idézi, a bordák azonban inkább jelképesek, a romantikára jellemzően
csak kiskeresztmetszetű pálcatagok. A galéria oszlopait a kocsibehajtóhoz hasonló
fejezetű oszlopok tartják, a felső szintet fogsoros párkányon ülő, félköríves záródású
ikerablakok kapcsolják vizuálisan a vesztibülhöz. A reprezentatív térsoron tovább
haladva középen a hall valószínűleg kisebb belmagasságú tere, majd a boltozott
nagyszalon következett. Ennek belső tere mára teljesen lepusztult, a boltozatindítások
alapján azonban feltételezhető, hogy a vesztibülhöz hasonló részletformákkal
díszítették. Innen a park felé szép kilátást nyújtó, kissé szűk balkonra lehetett kilépni.19
Ez az irány a reprezentatív térsor feltárulásának másik iránya volt, a faluból a parkot
átszelő gyalogút ide vezetett.
A vesztibülből balra nyílt a karzatos kápolna, melyet Lotz Károly – mára lemeszelt –
freskói díszítettek. Az egyenes menzán egyszerű, közepén konkáv, arany fehér
tabernákulum állt. A kápolna carrarai márvány „Mária a gyermekkel” szobra – felirata:
C. Steinhauser f. Roma 1857 - ma a plébániatemplomban található.
Az előtérből jobbra valószínűleg az „úri szoba”, a férfilakosztály nyílt, a reprezentatív
térsorhoz képest kisebb belmagassággal. Innen és hallból lehetett eljutni az épület
tornyának aljában lévő könyvtár boltozott előterébe. A hall és a könyvtár előtere közé
kis toaletthelyiség ékelődött. A toronyhoz képest a nagyszalon átellenes oldalán volt az
ebédlő, melyet a pincében lévő konyhából külön lépcsőn és egy tálalón keresztül
szolgáltak ki.20 Az alaprajzon feltűnően sok a lépcsőház, ezek egyrészt a lakók és
vendégek kényelmes kiszolgálását tették lehetővé, másrészt a mezzaninszint
megközelítését biztosították. Ez a félszint a homlokzati nyílásrend tanúsága szerint a
kápolna karzataként és a vesztiből galériájaként funkcionált, illetve a férfilakosztály és
az ebédlő felett volt.
A hall átellenes oldalán díszes lépcsőház vezetett az emeletre. Közbülső pihenőjéről
keskeny ajtó vezetett a földszint és az emelet közötti alacsony belmagasságú, elsősorban
kiszolgálóhelyiségeket magában foglaló mezzaninra. Az emeleten a nagyszalon felett
volt a biliárdszoba, innen a balkonra lehetett kilépni. A torony emeleti szintjén volt a

A funkcióelemzés támaszkodik a szöveges forrásokra, de alapvetően az alaprajzból kiolvasható
információk alapján készült Fekete J. Csaba pótolhatatlan segítségével.
19 A kastélyról megjelent leírásokban a loggiával kapcsolatban találhatunk egyedül kritikát: „A szobák
magasak, a tagozatok díszítményei szintoly súlyosak, mint gazdagok. Csak egy kifogásom volt a részletekben, hogy a
parkra nyíló veranda némileg szűk a vár nagyszerű méreteihez képest.” (Pulszky 1877 p. 731.)
20 Feltételezhető, hogy az ebédlő és a könyvtárelőszoba terébe utólagosan építettek válaszfalat Erdődy
Gyula életében. A funkcióséma is változott Erdődy Gyula alatt, a szalonok az emeletre kerültek,
valószínűleg a játék és biliárdszoba helyére.
18

100

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

méltán híres levéltár, melyet a tűz ellen vastag boltozata és vas ajtaja védett21 sajnos
eredménytelenül, 1924-ben a teljes gyűjtemény a tűz martaléka lett. A könyvtárhoz
hasonló rendszerben csatlakozhatott a levéltárhoz egy előtér, mai elnevezéssel
kutatóterem.

A kocsiáthajtó oldaltere

Vesztibül

A nagyszalon boltozata

A belső terek a külsővel összhangban romantikus díszítésűek voltak, a termekben
bronzkori vésők, római edények és szobrocskák, magyar török és olasz fegyverek,
Rákóczi Ferenc gyermekkori portréja, Zrínyi Miklós életnagyságú képe és egy kitömött
oroszlán tanúskodtak a tulajdonos történelmi érdeklődéséről és vadászszenvedélyéről.
Tematikájukban a tulajdonos érdeklődéséhez igazodtak az épületet tervező Wéber
Antal sógorának, Lotz Károlynak a lunettjei a földszinti ebédlőben, könyvtárban és
úriszobában.22
A későbbi berendezés egy részét gróf Erdődy Gyula tervezte23 és akkoriban bizonyára a
falakat felesége – a műkedvelő festőművész – Széchenyi Emília akvarelljei is díszítették.
A gazdag belső díszítés illeszkedik a korszak tendenciáiba. Ahogy Zádor Anna kifejti, 24
feltűnő, hogy már a kiegyezést megelőző időszakban megjelenik az igényes
polgárházak és nemesi kastélyok költséget nem kímélő belső kialakítása a klasszicizmus
puritánabb belső terei után.
A kastély külső megformálása a belsőhöz méltóan gazdag és fantáziadús. A közel
négyzetes alaprajzú tömeget változatosan kialakított, oromzatos rizalitok, a kápolna
apszisa és az egész épületet uraló torony teszik izgalmassá. A részletformák sokféle
előképet idéznek, de néhány motívum vissza-visszatér a homlokzatokon, és az
egységes profilok összefogják a formakavalkádot.

II. Erdődy György házasságával került a család birtokába a híres Rákóczi levéltár, a fejedelem acél
pecsétnyomójával, Báthory István lengyel király-választási diplomájával és Verbőczy levéltárának
birtokügyi leveleivel, az indexet hat vaskos kötet tartalmazta. Erdődy István tagja volt az Akadémia
történelmi bizottságának és gyűjteményét megnyitotta az érdeklődők számára, bizonyos iratokat
elküldött Pestre másolásra. (Augustich 1876 p. 37.)
22 Tájképi környezetbe festette meg Lotz Károly az Oroszlánvadászatot, Harci szekéren száguldó antik
hőst, Vadkanvadászatot, Pihenő Dianát, Vadászatot és halászatot, kék ég előtt voltak láthatók az
évszakok allegóriái, arany háttér előtt a Tánc, Zene, Áldozatkészség, Hűség és Történelem allegóriái. A
festmények részletesen Ybl Ervin mutatja be Lotz Károlyról szóló könyvében. (Ybl 1938. p. 83-85.)
23 Borovszky-Vas p. 116.
24 Zádor 1981 p. 22.
21
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A homlokzat minden oldalon vakolt, vörösre színezett, a vakolaton téglaosztást
imitáló25 – de annál nagyobb osztású – fugákkal. Érdekes történelmi játék, hogy a
homlokzat színe a település nevét követi, ami a középkori vár vakolatlan
téglahomlokzatára utal, és mára ez lett a község szimbóluma. A tégla színét és osztását
imitáló vakolatminta ritka, de nem egyedi a magyar építészetben.26 A tégla, mint
homlokzati anyag Wéber építészetében – jóval később - az oktatási épületeknél tűnik fel
újra.
Az architektonikus részletek egy része világosabb, szürkéssárga vakolatból húzott, az
időjárásnak jobban kitett és a statikailag igénybevett helyeken világos homokkőből
készült. Az épület jelenlegi állapotában a kétféle díszítés erősen elkülönül, mert a
homokkő jobban állta az idők próbáját, színe világosabb, profiljai élesebbek.
Természetesen az építés idején egységes volt a külső kép.
A kastély északkeleti homlokzata – amit főhomlokzatként értelmezhetünk – hármas
tagolású, legmarkánsabb eleme a bal oldalon a kastély négyszintes tornya. Azonos
szélességű a jobb oldali oromzatos rizalit, a kettő közötti háromtengelyes részt a
földszinti loggia teszi levegőssé.
A torony földszintjén a szürke vakolatból húzott lábazati párkányhoz ablakköténnyel
csatlakozik a földszinti félköríves záródású ablak. Két pálcatagból álló keretezését az
ívnél gazdagabb minta egészítette ki, ez mára csak a vakolaton látható lenyomatból
következtethető. Az első emeleti ablak kötényét konzolokra támaszkodó pillérek
keretezik, díszítése nyolcszögű csillagból kiinduló geometrikus minta. Az asztalosszerkezetű szárny osztása a firenzei korareneszánsz palotákat idézi. Az első és második
emeleti ablak között három apró vaknyílás van – a visszaugró középrész
törpegalériájával egy magasságban -, ezek félköríves záródásúak, egyszerű könyöklőre
támaszkodnak, pálcatagos keretük az ívnél megduplázódik. A vaknyílások belsejében
két egymás alatti körben geometrikus díszítés van, meglehetősen lepusztult állapotban.
A második emelet három – pálcataggal keretezett – félköríves záródású ablaka közös
könyöklőn ül, díszítésüket a felettük tengelyesen elhelyezkedő három, kőrácsos kör
alakú nyílás adja. Ezeket a primer pálcatagos kerettől kissé kijjebb duplapálcatagos
keret fogja össze, az ívek felett csúcsban végződve.
A torony tetején kiugró galéria fut körbe, melyet a sarkokon pártázatos tetejű pillérek
kereteznek, alul lebegő pillérekkel tagolt ívsor és fogsoros párkány indít. A körbefutó
folyosót kockafejezetes-oszlopos árkádsor öleli körbe, az oszlopközök felett áttört,
kőrácsos, dupla pálcataggal keretezett kör alakú nyílások vannak. A loggiát ívsoros,
pártázatos párkány zárja le.
A torony az épület formailag legkiemelkedőbb eleme, súlyos tömegével uralja a
kastélyt. Ebben az épületrészben volt a könyvtár és a híres levéltár, ez fejezte ki
leghívebben a tulajdonos érdeklődését. Formailag rokona a – szintén Wéber Antal
tervei szerint átépített – galántai kastély tornya, ott azonban a tömeg arányai miatt a
hatás sokkal zömökebb és súlyosabb.
A toronnyal induló északkeleti homlokzat visszaugratott középső részén alul
árkádsoros loggia, ennek tetején erkély van. A földszinti loggia formálása nagyon
erőteljesen mór hatásokat tükröz, az oszlop-ívezetes struktúrát az áttört kör alakú
díszítmények és a félkörívek feletti szamárhátívek teszik keletiessé a terülőmustra szerű
Komárik Dénes álláspontja (szóbeli közlés)
Például Pesti Hazai Első Takarékpénztár épülete a Károlyi utcában (Ybl), vagy a Hungária Nagyszálló
(Szkalnitzky)

25
26
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mintázat mellett. A balkonra kő lépcsősoron lehetett feljutni, a középtengely nem
hangsúlyos. A posztamensen álló, kockafejezetes oszlopok között eredetileg ívsoros kő
korlát volt. A gazdagon díszített kőrács felett az első emeleten még látszik, hogy milyen
lehetett a földszinti korlát. A loggia ívekből összeálló szerkesztését az oszlopfők két
oldaláról az emeletig futó tagozatok mutatják. A nagyszalon két félköríves záródású
ablaka és ajtaja nyílt az oszlopsor mögött, mindnek szalagszerűen körbefutó kerete van,
az asztalos-szerkezet a befalazás miatt nem látszik, de az ablakok mérete alapján
feltételezhetjük, az emeleti ablakokkal hasonló kialakításúak lehettek. A középső rész
emeleti ablakai a torony emeleti ablakával azonos formálásúak, a párkányt törpegaléria
tartja, a félkörös záródású ívek között még kisebb patkóívekkel.
A homlokzat jobb oldali tömege a toronnyal egyező mértékben ugrik ki, de mivel
oromzatos lezárású, két oldalt falisáv szegélyezi, sokkal zömökebbnek tűnik.
Földszintjén szorosan egymás mellett két egyenes záródású ablak van, melyeket a
félköríves keretezés fog össze. A mezzaninszint nyílásai keskeny – szinte lőrésszerű –
szemöldökgyámos formájú ablakok, közös könyöklőre ültetve. Az emeleti ablak a
homlokzat többi emeleti ablakának továbbfejlesztett formája, itt nem az asztalosszerkezet, hanem maga a vakolatkeretezés idézi a firenzei korareneszánsz palotákat.
Részletformáiban azonban már egyértelműen a Rundbogenstilhez köthető, a pálcatagos
keretezéssel kialakuló sávokban körívekből szerkesztett geometrikus minták vannak.
Az oromzatot lépcsőzetes törpegaléria zárja le, a széleken a toronyhoz hasonló
kialakítással. A törpegalériát vakolatból alakított finom ívsor indítja, majd
kőkonzolokon ülnek a kockafejezetes oszlopok. Az ívezetek felett ma már nehezen
látható, karéjokból összeálló minták vannak, az oromzatot apró szamárhátívek
sorozatával díszített pártázat zárja le.
A két zártabb tömeg között megjelenő móros hatású áttörtebb rész egyértelműen a
velencei palotákra utal. És így, ha nem csak a részleteket, hanem a kompozíciót is
tekintjük, a keleti elemek dupla idézeten keresztül kerülnek az északkeleti homlokzatra.
A zárt - áttört – zárt, kompozíció később Wéber Antal talán leghíresebb épületén az
Ádám-palotán jelenik meg kiforrottabb arányokkal és klasszikus részletformákkal.

Az északnyugati
homlokzat részlete

Főlépcsőház ablakai

Kápolna részlete

Az épületet körbejárva az északnyugati homlokzatra nyílik a legrosszabb rálátás és ez
így lehetett az építés idejében is, hiszen ebben az irányban a legkisebb a park szélessége.
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A homlokzat déli irányban folyamatosan néhány téglányit lépcsőzetesen kiugrik a
mögötte lévő változó funkciók mentén.
Bal oldalán – a földszinti ebédlő és az emeleti kisszalon homlokzataként – a kialakítás a
főhomlokzat jobb oldali rizalitját követi, a nyílások keretezése azonos, csak a
mezzaninszint magasságában három helyett két szemöldökgyámos ablak van. Ez a
homlokzatszakasz kéttengelyes, bal szélén a főhomlokzati oromzatot keretező lebegő
pillér ugrik ki, a párkányt törpegaléria tartja.
A homlokzat középső szakasza a fő- és melléklépcsőház tömegét burkolja. A
melléklépcsőháznál a formálás az előzőekben leírthoz hasonló, az emelet felett egy
újabb szint pálcakeretes ikerablakával bővítve. Emiatt – a funkcióból adódó – nyílás
miatt a párkány ezen a szakaszon kevésbé magas, fogsoros, két oldalról
lebegőpillérekkel keretezve. A főlépcsőháznál visszatér a törpegalériás párkány és ezen
a részen a három szint – földszint, mezzanin, emelet – nyílásai összefogott keretezést
kaptak. A földszint két félköríves ablaka felett kis fogsoros párkány adja a lépcsőház
pihenőjéhez kapcsolódó szemöldökgyámos ikerablak könyöklőjét. A két ablak között
kis pillérek futnak tovább az emelet felé, egy keskeny, szemöldökgyámos vaknyílást
közrefogva. Az ablakkötényben elforgatott négyzetek összeszerkesztésével létrejövő,
határozottan a gótikus mérműveket idéző geometrikus díszítés van. Az emelet
magasságában – az alatta lévővel megegyező rendszerben – patkóíves ablakok vannak,
az íveket bimbófejezetes féloszlopok tartják. Az ablakok felett ívekből szerkesztett,
három nagyobb és négy kisebb körből összeálló áttört kőrács van. A díszítménnyé váló
nyílássort emeleteket átfogóan két erőteljes pálcatag keretezi, a felül kialakuló félkörív
keretezése az eddig ismertetett emeleti ablakokéhoz hasonló. Ma a lepusztult
falfelületből élesen kiugrik ez a kőből megformált különleges részlet, ólomüveg
ablakszárnyaival nagyon reprezentatívvá tehette annak idején a főlépcsőházat.
Az északnyugati homlokzatból erőteljesen kiugrik a kápolna nyílás nélküli félköríves
apszisa, melyet mindkét oldalán lizéna is keretez. A kompozíció szempontjából a
főhomlokzat jobb oldali rizalitjának formai változata ez a legfelső szinten. Az apszison
öt félköríves záródású, pálcakeretes vaknyílás van, belsejükben ornamentálishoz
közelítő geometrikus mintázattal. A pálcatagon kívül a vakolat síkjában a korábban
leírtaktól eltérő szekunder keretet lehet látni; a száraknál egyszerű szalagként fut fel,
majd rajzosan vállkövet imitál a keret, ami végül három pálcataggal zárul körbe. A
vaknyílások díszítéséhez hasonló a kápolna apszisát koronázó ívsor belső falfelületének
kialakítása is.

A kápolna részlete

A kocsiáthajtó nyugatról
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A kastély délnyugati homlokzatára ma jó rálátás nyílik a Schulgasseról, de az építés
idejében a még álló kétszintes mellékszárny nem tette lehetővé a teljes rálátást. Emiatt a
kompozíció három külön is értelmezhető részre tagolódik. Baloldalon a kápolna
oldalhomlokzata a meghatározó, ezt a jobb oldali homlokzatszakasztól a kocsiáthajtó
kiugró tömege választja el. A kápolna hajója – a karzat nélkül – északnyugatról és
délnyugatról is oromzatos rizalittal, szinte toronyszerűen emelkedik ki. Északnyugaton
az apszis kiugrik, délnyugaton a rózsaablakos díszítmény a falsíkban marad. Ez a
díszítmény két, egymás feletti kör alakú motívumra épül. A felső nagyobb, kőrácsos
nyílást pálcatagos keret fogja össze az alsóval, úgy, hogy a kettő közötti sávba kisebb,
tárcsamotívum került. A dupla-pálcatagos keret az eddigiektől eltérő, a kiugró, félkör
keresztmetszetű tagozatok egymástól távolabb vannak, közöttük rácsszerű,
geometrikus minta fut. Az alsó nyílás félköríves kerete a főhomlokzat emeleti
ablakainak keretével egyezik. A kör alakú alsó kőrács és félköríves kerete közötti
átmenetet az alsó ívzugokba elhelyezett apró körök oldják meg. Ez az összetett,
nagyméretű architektonikus elem az oldalról látszó apszissal egyértelműen jelöli meg a
kápolna helyét az épületben.
Az épület belső beosztásához igazodva kápolna karzatától kezdve a homlokzat keleti
irányban egyszerűbb megformálással folytatódik. Az eresz vízszintes, az eddigiekhez
képest kisebb magasságú törpegaléria tartja. A földszinten egyenes záródású nyílások
vannak, félköríves, pálcatagos keretezéssel. A belső ív körbefut a forma mentén, a külső
félkörív vállmagasságában vízszintes irányban röviden kifut, a lunetták üresek, de a
tagozatok árnyalatával egyező színűek. A mezzaninszint nyílásai – mint az épületen
mindenhol -, szemöldökgyámos formájúak, itt megkettőzve, ikerablakként követik a
földszinti nyílások ritmusát. Az emeleti ablakok egyenes záródásúak, keretük azonban
a földszinti kialakításhoz hasonlóan félköríves. Az alsó szinthez képest a díszítés
gazdagabb, a lunettákban rácsmotívum, a lebegőpillérrel keretezett ablakkötényben
geometrikus minta van. A nyugodt ritmusú homlokzatszakaszt a kocsiáthajtó két
oldalán egy-egy tengely szélességben az onnan átforduló minta töri meg.
A kétszintes vendégházat és a kastélyt a kocsiáthajtó alacsonyabb tömege kötötte össze.
Külső formája a belső térelosztást követi. A kocsik áthajtására szolgáló
élkeresztboltozattal fedett középső rész a homlokzatból kiugrik, magasabb tömegét
növényi-geometrikus mintájú pártázat zárja, szélein féloszlop keretezi, melynek teteje a
pártázatban bástyaszerű formát ölt. Az így kialakuló keretes kompozíció meghatározó
eleme a félköríves záródású kapu, melyet pálcatagokból álló körbefutó, és az ív mentén
egymás után egy keskenyebb geometrikus és egy szélesebb keleti szamárhátíves
formákat idéző díszítmény keretez. A vállpárkánynak is értelmezhető fogsoros minta a
féloszlopokon folytatódik. A kapu nyílása feletti ívzugokban lévő kör alakú minta a
kápolna oldalhomlokzatának „rózsaablakát” követi. A kör mellett iniciálékat idéző
terülőmustra van. Az ív felett rácsszerű mintával borított sáv, majd kockafejezetes
törpegaléria következik. Ennek teteje szamárhátíves, a tárcsákkal is kiegészített minta a
főhomlokzat loggiáját követi kisebb méretben. A párkányt tartó ívsor patkóívekből áll
össze. Az áthajtó két oldalán alacsonyabb tömegű részekkel csatlakozott az
épületekhez. Erre a nyaktagra ráfut a középső rész vállpárkánya és a kapu feletti rácsos
minta. Földszintjén egyszerű, egyenes záródású ajtók vannak, e felett körablak, majd
félköríves záródású ikerablak következik a kastély mezzaninszintjének magasságában.
A földszinti és mezzaninszinti kialakítás „rákanyarodik” a kastély homlokzatára is. A
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nyaktagok tetején lévő törpegaléria kialakítása ma már nem látható, a vakolat mind a
négy oldalon hiányzik. Így azonban nagyon jól megfigyelhető a téglafalazat struktúrája,
a teherhordó ívek rendszere és az idomtéglák formái.
A kastély parkra nyíló délkeleti homlokzata a többihez hasonlóan hármas tagolású, bal
oldalán a kápolna sarokkialakításához hasonló oromzatos résszel indul, ezt
alacsonyabb, háromtengelyes egyenes ereszű szárny köti össze az erkélyes toronnyal.
Az oromzatos bal oldali rizalit földszintjén két, a délnyugati homlokzat földszinti
ablakaival egyező kialakítású nyílás, a mezzaninszinten három, szemöldökgyámos
ablak van. Az emelet nyílásai szintén a délnyugati homlokzat rendjét követik, a három
ablakot közös keretük és ablakkötényük fogja össze. Felül két kisebb és egy nagyobb
félköríves záródású, közös pálcakeretezésű nyílás tölti ki a törpegaléria alatt az
orommezőt.27
A bal oldali rizalitot és a tornyot összekötő háromtengelyes szárny homlokzati
kialakítása a délnyugati homlokzatot követi, csak az emeleti ablakok díszítése más. A
lunettákban itt körbe foglalt geometrikus minta van, az ív körüli keretezés a
főhomlokzat emeleti kereteit követi.
A torony homlokzata csak a földszinten tér el a főhomlokzati kialakítástól, itt egy
nagyon gazdagon megformált, erőteljes keleti hatásokat mutató erkély van, melyre
félköríves záródású ajtó vezet. Az erkély sarkait három-három kockafejezetes oszlop
tartja. A korlát és az oszlopok formája a főhomlokzat loggiájának elemeivel egyezik. Az
oszlopok fejezetéről induló pálcatagok azonban egy sokkal bonyolultabb mintázat
kereteit adják. Hasonló rendszerű a kiugró tömeg tetejének lezárása is. A sarokoszlopok
felett függőleges sáv alakul ki, a szélső oszlopoktól oldalirányban negyed-, homlokzati
nézetből emelt félkörív alakul ki. A szerkesztési vonalaknak is tekinthető pálcatagok
között pazar mintázat van, keleties rácsos, geometrikus és indás mintákkal. A kastély
legdíszítettebb részeként ugrik ki a torony tömegéből.

A délkeleti homlokzat oromzata

A délkeleti homlokzat bal oldala

A torony erkélye

Két, korabeli ábrázoláson az oromzatos rész alatt a vakolaton is mintázat van. Ez a vakolat
téglaimitációját követi rombusz alakú világosabb mintával. Valószínű, hogy ez csak a rajzoló
fantáziájának terméke, a helyszínen semmilyen erre utaló nyomot nem lehet felfedezni és a homlokzati
kompozícióhoz sem illeszkedik ez a mustra. (Augustich 1876 p. 37., XIX. századi képeslap, közli: Horváth
1998. címlap)
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A rendkívül gazdagon megformált kastély talán első ránézésre a fantázia szabad és
zabolátlan játékának tűnik, de alapos megfigyelés után megállapítható, hogy határozott
rendszerben kerültek rá a homlokzatra a díszítmények. Az egyes szintekhez minden
oldalon hasonló nyílásformák és keretezések tartoznak. A tervező csak apróbb részletek
variálásával dolgozott. Például a mezzaninszinten a szemöldökgyámos ablakok
ikerablakként, vagy hármas csoportosításban jelennek meg, az első emeleti ablakok
kialakításánál kétféle ablakkötény, és háromféle lunetta kombinációi szerepelnek. Az
oromzatokat mindenhol lépcsőzetesen alakított törpegaléria zárja le, ennek gazdagabb
formájából alakul ki a torony loggiája, redukáltabb formája tartja a vízszintes ereszeket.
A kisebb részleteknél a körmotívum különböző körzővel szerkeszthető változatait
láthatjuk, a rácsos és indás minták esetében azonban tényleg szárnyalt a tervező
fantáziája. A különböző homlokzatokat és az eltérő részleteket, az összefogott
tömegformálás, az erőteljes vörös alapszín és az egységes – pálcatagos - profilozás tartja
egységben.
A kastélyt értékelő írások a stílus meghatározásánál meglehetősen sokszínűek:
„byzanthy stílben épült csinos úrilak” (1876)„A vár, nevéhez híven vörös téglából, gazdag
román stílben épült.”(1877)„mór ízlésben épült nagyszabású kastély” (1898)„Angol gót stílus
befolyása” (1931)„Romantisch-eklektische Bau” (1968)„Sie sind alle möglichen Stilepochen
entnommen: Romanische und maurische sind ebenso verwendet, wie solche aus Spätgotik und
Rennaissance” (1974)„…a románkor és a velencei reneszánsz világát idézi, némi móros
beütéssel. Ha egyáltalán be lehet sorolni valamelyik stílusáramlatba, (…) a Rundbogenstilhez
kapcsolhatjuk.” (1980)28
Az egész épületet alaposan megnézve nem meglepő, hogy a stílusát értékelő írások
ennyire különböző véleményeket tükröznek. Ha az épület megjelenését – a körbehaladó
leírás után – az egyes idézett stílusok oldaláról közelítjük, érthetővé válik a kategorizáló
kijelentések különbözősége. A tervezésnél Wéber Antal a történeti stílusok nagyon
széles tárházából válogatott a korarománkortól a Rundbogenstilig. A románkorhoz
köthető a kockafejezetes oszlopalakítás és a törpegaléria alkalmazása. A gótikát idézi a
vesztibül galéria alatti boltozata és a mezzaninszint szemöldökgyámos ablakai,
gótizálónak mégsem sorolható be az épület. Keletiesnek, vagy mórnak nevezhetjük a
kastély kiemelt részein – főhomlokzati loggia, torony erkélye, kocsiáthajtó –
részletformáit. A XIX. századi Rundbogenstil kialakult formáit alkalmazta Wéber Antal
a félköríves nyílások keretezésénél, a formai kompozíció erős kortárs előképeként a
bécsi Arsenal épületegyüttesét kell megemlíteni.
Az épület az egyes építészeti elemtől kezdve – mint a kocsiáthajtó oszlopánál láttuk – a
kompozícióig historizál a stílusokat keverve. A századvégi stíluskeverő historizmus
épületeitől azonban alapvetően megkülönbözteti, hogy itt még minden építészeti
egység a hagyományos formai logika szerinti helyén van, hagyományos arányokkal.
Az egész épület koncepcióját a várszerűség adja – ebben a tekintetben valóban köthető
az angol gótikához, főhomlokzatának aszimmetrikus kompozíciója pedig Velencét
idézi, a többi homlokzat viszont teljesen szabadon formált, nehéz konkrét
kompozicionális előképeket felfedezni. Azt lehet mondani, hogy a vörösvári ErdődyAz idézetek forrásai sorrendben: Augustich 1876 p. 38., Pulszky 1877. p. 731., Borovszky-Vas 1898 p.
113., Rados 1931 p. 23., Schmeller 1968 p. 192., Schmeller-Kitt 1974 p. 421., Sisa 1980 p. 105.
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kastély vitathatatlanul romantikus alkotás, nagyon egyéni, stíluskeverő historizáló
megformálással, Wéber egyik fő művének tekinthető.

A kastély északról
Terv:
Alaprajz Schmeller-Kitt 1974 p. 242.
Archív felvételek:
Keleti nézet Augustich 1876 p. 37., keleti, déli nézet, belső tér Borovszky-Vas p. 116., melléklet, déli, keleti
nézet Horváth 1998 borító, p. 141., részlet SzU 1901. január 10. p. 6., északi nézet Cházár 1989 p. 215.
Irodalom:
Augustich 1876, Pulszky 1877, ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Jakabffy 1907 p. 3., Borovszky-Vas p.
115-116., Pallas XVI. p. 1001., Rados 1931 p. 23., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 418., 442., Loibersbeck
1961., Loibersbeck 1962., Magyar Műv. 1962 p. 151., Schmeller 1968, Merényi 1970 p. 27., Schmeller-Kitt
1974, Ulbrich 1978, Sisa 1980 p. 105-106., Zádor 1981 p. 191., Komárik 1982 p. 177., 310., Sisa 1998 p. 206.,
Horváth 1998 p. 31., 141., Déry-Merényi 2000 p. 26., Sisa 2002 p. 62., Déry-Merényi 2004 p. 264., Sisa 2004
p. 333.
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Gschwindt-ház - Budapest

Cím: Budapest, VI. kerület, Király utca 69.
Eredeti címe: Pest, Király utca 67.
Hrsz.: 34046
Építés ideje: 1869 1
Megbízó: Gschwindt Mihály
Vállalkozó: Wechselmann Ignác

Az eredetileg klasszicizáló épületet Wéber Antal 1869-ben építette át Gschwindt Mihály
számára.2 A telken zajló építkezésekre utaló első irat 1861-ből származik, Diescher
József kérelmezett egy földszintes ház átalakítására engedélyt.3 1869-ben Wechselmann
Ignác4 nyújtott be terveket kétemeletes lakóház építésére, homlokzattervre, és
homlokzat átalakítására.5 A fennmaradt alaprajzok tanulsága szerint az eredeti
földszintes épület megtartásával, bővítésként jött létre a ma is látható épület.6
Építési engedély kiadásának időpontja: 1869. július 13., építési engedély száma: 1520 (BFL XV. 17. b. 311.
253/1869)
2 Gschwindt Mihály kereskedő 1865-ben alapította később híressé vált szeszgyárát, ami az építkezés előtt
egy évvel 1868-ban alakult részvénytársasággá. (BLEX I. p. 506.) Ybl Ervinnél építtetőként hibásan
Gschwindt György szerepel. (Ybl 1957 p. 442.)
3 BFL XV. 17. b. 311. 217/1861, az irathoz tartozó tervlapon Königsgasse, Lindengasse 10. cím szerepel,
csak a földszinti alaprajz van meg.
4 A tervet benyújtó – erre jogosultsággal bíró – személy és a valódi tervező különbözősége a céhes
rendszer fennállásának vége felé általános gyakorlat volt, a témát Gy. Balogh részletesen bemutatja. (Gy.
Balogh 1998)
5 BFL XV. 17. b. 311. 253/1869,811/1869, 1520/1869 a tervek elkallódtak.
6 Erre utal a bejáró kialakítása is.
1
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Az épület főhomlokzata hét tengelyes, háromszintes, a két szélső tengely rizalittal
emelkedik ki, ikerablakok hangsúlyozzák. A rizalitok nem futnak ki az épület széléig,
csekély vastagságuk miatt inkább rátétként hatnak a homlokzaton. A Hársfa utcai
tizenegy tengelyes homlokzaton csak a Király utca felőli sarkon van rizalit, kialakítása
egyébként megegyezik a főhomlokzatéval.
A földszinten félköríves nyílások, a rizaliton az ikerablakhoz igazodó szélességű
egyenes szemöldökű nyílások vannak. A lábazati párkány felett a falfelület visszafogott
kvádermintát kapott, vakolatból kialakítva. A félköríves nyílásokat toszkán pilaszterek
által tartott, záróköves archivolt keretezi, ezt követve a lábazati részen is kiugrás van a
pinceablakokat keretezve. Az egyenes záródású nyílásokat a falfelülethez hasonlóan
tagolt pilaszterek keretezik, de ezek már a szintválasztó-párkányt tartják.

Földszinti ablak

Emeleti ablaksor

Rizalit

A földszintet és az első emeletet triglifes párkány választja el, a rizalitok ikerablakai és a
főbejárat feletti erkély alatt a triglifek ritmusában konzolok vannak. Az első emelet
ablakai övpárkányon ülnek, ebből kiemelkedik - a rizalitokon kisebb mértékben, az
erkélynél természetesen jobban – a balusztrád. A balluszterek igen karcsúak. Az első
emeleti ablakok füles keretezése felett timpanon van. A kiemelt részen az ikerablakot
összefogó timpanont ión féloszlopok tartják.
A két emeletet a második szint könyöklőpárkánya választja el egymástól, erre ülnek a
szemöldökös fülesablakok. Az ablakok között falsíkot korintoszi pilaszterek osztják, a
főpárkányt tartva, a rizalit mentén kettévágott helyzetben. A rizalit ikerablakainál a
keretezés összefogja a két ablakot, közöttük kicsit esetlenül ión féloszlop tartja a
szemöldököt. Az emeletek falfelületein a vakolat finom csíkokkal a földszinthez
hasonlóan kőmintát utánoz. A konzolos, rozettás főpárkány frízében palmettadíszítés
van, az attika a szűk utcáról nem látható. Az épület szélén – ahol szomszédaihoz
csatlakozik, egy keskeny sáv vissza van ugratva a rizalithoz képest, a párkány frízében
itt nincs díszítés. Wéber Antalnak ez a korai műve még sok helyen bizonytalankodást
mutat, bár lehet, hogy csak a többször változtatott tervek miatt maradtak meg a
formailag határozatlan részletek. A kompozíció nem hordoz különleges értéket, a korai
neoreneszánsz formatárát fedezhetjük fel rajta „hellén” részletképzéssel. A későbbi
művek egyéni vonásait előlegzi meg a második emeleti pilaszteres tagolás és a
homlokzat szélén visszaugratott sáv.
Tervek:
Alaprajzrészlet, homlokzat BFL XV.17.b.311 ÉB. 253/1869, 811/1869, 1520/1869
Irodalom:
ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Edvi Illés 1896 p. 99., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957
p. 419-420., 442.
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Bolza-sírkápolna - Szarvas

Cím: Szarvas, Ótemető
Eredeti címe: Szarvas (Békés vármegye)
Hrsz.: 2774
829 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1870
Megbízó: Bolza Pál
A híres szarvasi arborétumot megalapító Bolza Pál gróf megbízására Wéber Antal 1870ben sírkápolnát tervezett a Bolza-család számára.1 A kápolnába először 1878-ban
temettek, a család a II. világháborúig használta a mauzóleumot. 1964-ben átadták a
római katolikus egyháznak ravatalozó számára, ma is ekként funkciónál.2
A szarvasi temetőben álló romantikus kápolna görögkereszt alaprajzú, a szárak a
középső négyzetes térrésznél kissé keskenyebbek, alacsony hajlású nyeregtetővel
fedettek. A középső tömeg a szárak közül kiemelkedik, a félgömbformánál nyújtottabb
kupola fedi. Az egyszerű, additív tömeg-összetételű kápolna részletformálása nagyon
gazdag. A főhomlokzaton az alacsony hajlású tető oromszegélyét pálcatagokból
összeálló profil zárja, a csúcson ívesen kiemelkedő részben a család címerét láthatjuk, a
sarkokon akroterion van. Az akroterion klasszikus formákhoz igazodó a leveles
mintázatú, azonban pálcatagos – túlfutó – keretezése tipikusan romantikus elem. A
homlokzat felülete vakolt, váltakozó magasságú csíkokra osztják a vakolatba húzott
A kápolnáról tervek nem maradtak fenn. (MOL vonatkozó repertóriuma, Dusnoki József főlevéltáros Békés Megyei Levéltár - írásbeli közlése)
2 Az átadáskor a családtagok földi maradványait a kápolna mögött egy közös sírba helyezték. 1994-ben a
család egyik leszármazottjának kérésére a maradványokat közös urnában visszahelyezték a
mauzóleumba, nevüket a falon márványtábla örökíti meg. (Szilvássy 1999 p. 63-64.)
1
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hornyok. Az egyenes záródású kapu felett nyújtott – tetején félköríves záródású –
lunetta van. Ebben a mérművekhez hasonló szerkesztési elven kialakított mintázat van,
profilozása azonban minden résznél egyszerű, szögletes forma.3 A lunetta keretezése
pálcatagos, azon kívül keleties jellegű mustra, majd ismét pálcatagos keret következik.
Ez utóbbi a vállaknál vízszintes irányba fordul egy rövid szakaszon. Az ajtó fémből
készült, a két szárny közepén apácarács-minta van, ezeknek a tetejét kör alakú motívum
zárja.
A görögkereszt többi szárának véghomlokzata hasonló alakítású, elmarad a családi
címer és természetesen a bejárat. A mellékhomlokzatok közepén körablakok vannak,
ezek belső kőkerete azonos formálású az ajtóban látható motívummal. A középső
tömböt ívsoros párkány zárja. Az ívek között kereszt-motívum van, az ívek felületén
körvonalak metszenek egymásba, keleties hatást adva az épületnek. Ezt a móros jelleget
erősíti a párkányt lezáró, szamárhátíves elemekből összeálló pártázat. Az ívsorral
azonos osztású attika-rész elemein keresztmotívumok vannak, belsejükben négyszirmú
virággal. A kupola bádogozott tetejét is ugyanez a motívum zárja. A kupola csúcsán
kettőskereszt van.

Körablak

Párkányzat

A görögkereszt alaprajzú sírkápolna szárai dongaboltozatosak, a középső térrészen a
kupola a felmenő falakra csegely nélkül ül rá, a kimaradó részek vízszintesen fedettek.
A belső tér formáit visszafogott díszítőfestés emeli ki. A dongaboltozat homlokíveinél
arasznyi sávban szürkére festették a falakat, a záradék felett ezt keresztmotívum zárja.
A kupola alatt a motívumot „fejreállították”, az ívek között vörös alapon fehér növényi
ornamentika van. Evvel a belsőépítészeti eszközzel a kupola és a fal bizonytalan
csatlakozása szinte érzékelhetetlenné válik. A kupola dobja és belső felülete szürke, a
kupola alsó szélén arany mintázat van, a külső pártázathoz hasonló formákkal. A
bejárattal szemközti falfelület okker színű, a körablak körül zsoltáridézettel.4 A kápolna
egyszerű kompozíciójú épület, a díszítmények gazdagon formáltak, kevés motívum
variációiból állnak össze. Stílus tekintetében a romantika félköríves vonulatához
sorolhatjuk, erős móros hatásokkal.
Irodalom:
Sisa B. 1981 p. 317., Szilvássy 1999 p. 63-64.
A középkori mérműveknél szokásos hierarchikus profilrendszer nélkül.
„Dicsérjétek a földről az Urat minden halmok fák minden cédrusok” (148. zsoltár) A festés az ajtóból
betekintve is jól láthatóan XX. századi, az egyéb díszítőfestés romantikus. (Sisa B. 1981 p. 317.)

3
4
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Placht-ház - Budapest

Cím: Budapest, VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 37. (Hajós utca sarka)
Eredeti címe: Budapest, Váci körút 37.
Építés ideje: 1872-731
Hrsz.: 29146
Megbízó: Placht József
Vállalkozó: Pucher József2
Épületszobrok: Schaffer Károly3
Épületkövek: Sóskúti Rt.
Színesüveg: Forgó István
Ácsmunkák és parketta: Neuschloss cég
Vasszerkezet: Schlick cég, MÁVAG4
A nagyméretű sarokházat 1872-ben tervezte Wéber Antal Placht József kereskedő
számára. 5 A korabeli kritika szerint: „Solche Häuser müβte die Waitznerstraβe durchwegs
auszuweisen haben soll ihr der Titel eines Boulvards auch rechtmäβig gebühren.” A kritika
szerzője a homlokzat karakterét nemesnek és imponálónak látja, külön kitér az alkotó
alaposságára.6

Az engedélyt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa adta ki 1872. szeptember 12.-én 1800. számon (BFL II.1.a.
3. doboz)
2 BFL XV. 17. b. 311. 2585/1872
3 A kompozíció Lotz Károly tervei szerint készült. A vázlatokat az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon
bemutatták. (Tárgymutató 1889 p. 59.)
4 BZ 1874 p. 9.
5 BPCÍM 1888 p. 403.
6 BZ 1874 p. 9.
1
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A Placht-házban eredetileg 28 lakás volt, változatos méretekben, a földszinten három,
nagy méretű lakás volt, a felsőbb szinteken egyre kisebb alapterületűek. A ház
alapterülete 224 négyzetöl volt.
A Hajós utca és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán lévő épület sarokhomlokzata három, jobb
oldali tíz, bal oldali homlokzata tizenhárom tengelyes. A két oldalhomlokzat megoldása
nagyon hasonló, eltérés csak a Bajcsy-Zsilinszky úti bejárat és a főpárkány esetében van.
Az oldalhomlokzatok földszintjén a vakolt falfelület csíkozott kialakítású, a sarkokon
kváderosztást imitál. A földszint nyílásai félköríves záródásúak, különösebb keretezés
nélkül. A bejáratot négy oszlop és az első emelet könyöklőpárkányából kiugró,
konzolokkal tartott balluszteres erkély keretezi. A szintet triglif-metopés párkány zárja
le.
Az első emelet egyenes záródású nyílásait kannellúrázott ión pilaszterekkel tartott
timpanon koronázza, a pilaszterek az egész épületen végigfutó könyöklőpárkányra
támaszkodnak, az ablakkötényben balluszter van. A második emelet ablakai füles
keretezésűek, a fülekben kis rozettákkal, könyöklőjét kis konzolok tartják. Az első és
második emelet falfelülete vakolt, kis kiülésű párkány választja el a harmadik emelettől.

Első emelet

Zárószint

A legfelső szinten negyedpilaszteres archivoltos keretezésű ablakok ülnek fel a
választópárkányra, rozettával díszített zárókövük már a főpárkány aljához csatlakozik.
A nyílások szekunder keretezése pilaszteres, ezek már a főpárkány architrávját tartják.
A sarkokon és az oldalhomlokzatok szélső axisait magában foglaló rizaliton a
pilaszterek megkettőződnek. A homlokzatokat fogsoros, fekvőkonzolos párkány zárja
le, amely kövezi a rizalitok kiugrásait, a fekvőkonzolok a Hajós utca oldal közepén
hiányoznak.
Az épület szélén díszítetlen, semleges vakolt sáv van, erre rákanyarodnak a
párkányok.7
A Placht-ház legérdekesebb része a háromtengelyes sarok megformálása. A földszinten
eredetileg fedett-nyitott csarnok volt, a kiugró részt két dór oszlop és a szélen két
féloszlop tartotta. Ezt a részt beépítették, ma csak félköríves, jellegtelen nyílások
vezetnek a földszinti üzlethelyiségbe, a triglif-metopés párkány is eltűnt. Az első
emeleten ión oszlopok, a szélen pilaszterek és falpillérek tartották a fedett-nyitott
loggiát, a korlát balluszteres volt. A nyílásokat mára beüvegezték. A második emeleten
az alatta lévőhöz hasonló rendszerben két kariatida tartja a párkányt, ami fölött már
7

Wéber későbbi épületein ez a sáv gyakran más anyaggal burkolt, illetve a párkányok csak befordulnak.
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csak a legfelső szint balluszteres erkélykorlátja van. Ezt a részt is beüvegezték. A
beüvegezésekkel és beépítésekkel, amik a kiugró rész oldalait is érintették,
megszűntették az áttört jelleget, tömegessé vált ez az eredetileg gazdagon díszített,
levegős rész.
A legfelső szint osztása és díszítése az oldalhomlokzatokét követi, a középső axisban
vaknyílás van.8 A sarkot timpanon koronázza a szoborcsoport kompozíciójának témája
talán: „Héraklész megszabadítja Prométheuszt”.9
Ybl Ervin a Placht-házat Wéber leghellenisztikusabb épületének tartja,10 de ez a
megállapítás csak a timpanonos sarokrészre igaz, a két oldalhomlokzat inkább a
későbbi bérházépületek megoldásait vetíti előre. Tagolásában és a részletformákban ez
a hármas osztású kompozíciós rend jelenik meg a későbbre datált épületeken is.

A Placht-ház ma

A Bajcsy-Zsilinszky úti
homlokzat részlete

Terv:
BFL XV.17.b.311 ÉB.2585/1872 (lappang)
Archív felvétel:
Saroknézet (Klösz György, 1879 körül) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000738
Irodalom:
BZ 1874 p. 9., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Tárgymutató 1899 p. 59., Edvi Illés
1896p. 99., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 420., 442., Déry 1991 p. 96., Déry-Merényi
2000 p. 26.

Ybl Ervin beszámol arról, hogy itt eredetileg antik témájú relief volt. Leírja továbbá, hogy a timpanon
sarkain kandeláberek, csúcsán szoboralak volt. (Ybl 1957 p. 420.) Ez utóbbiak az archív
fényképfelvételeken sem látszanak, fel kell tételezzük, hogy csak tervben szerepeltek, nem valósultak
meg.
9 Déry 1991 p. 96.
10 „Ez Weber leghellenisztikusabb épülete, a homlokzat elemei mind görögösek; ennyire sem Ybl, sem Szkalnitzky
Antal nem követte Hansent az antik reneszanszot hirdető küldetésében.” (Ybl 1957 p. 420.)
8
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Bellevue-villa1 - Budapest

Eredeti címe: Budapest, Sugár út 141., Aréna út
Építés ideje: 1872-732
Lebontották
Megbízó: Sugárúti Építő Vállalat
Vállalkozó: ifj. Pán József
Épületszobrászat: Schaffer Károly3

Az Andrássy út páratlan oldalán az utolsó telekre a Sugárúti Építő Vállalat építetett egy
emeletes villát, melyre 1875-ben kaptak lakhatási engedélyt. Az épület fennállása alatt
három cég és három magánszemély birtokában volt, az 1880-as években mulató
üzemelt benne,4 1904-ben bontották le. Gábor Eszter nézőpontja szerint az épület nem
volt kedvelt, 5 amihez hozzájárulhatott a rossz kivitelezés is. Ennek ellenére a külső
formálás elismerést vívhatott ki, mert a Marhenke Vilmos pesti szobrász által készített
kicsinyített mintázatot a Bécsi Közkiállításon bemutatták.6
A Sugárút végén épült szabadonálló házakat többször nevezik a korabeli források nyaralónak, vagy
nyárilaknak. A terminológiát egy korabeli cikk a következőképpen teszi tisztába: „Ezeket a nyári lakokat
nem ugy kell érteni, hogy csak nyárban laknak benne. Hanem a bérházakhoz, kaszárnyaszerü nagy épületekhez
szokott városi fogalom a bokrok közt álló, egy-egy családnak való házakat mindig azzal a gondolattal nézi, hogy ott
nyáron is jó lakni.” (VU 1882 p. 358.)
2 Az építési engedély száma: 2338, 2718
3 Déry 1991 p. 100.
4 Országh 1884 p. 209.
5 A lakhatási engedély kiadásakor a pincét vizesnek találták. (Gábor 1989 p. 174.)
6 (Hevesi 1873 p. 121.) A kiállítási anyag ezen részéről bővebben beszámolt a Fővárosi Közmunkák
Tanácsának évi hivatalos jelentése: „Az egész sugárút mintája 11’3” hosszú, 2’ széles gypsalakzatban az illető
részletes tervek kiséretében (voltak kiállítva) Az igen szépen sikerült mű Punzmann Gyula építész vezetése és
Marchenke Vilmos mintázó működése mellett, több, mint félévi munkálkodás után, Ybl Miklós, Skalnitzky Antal és
Véber Antal tervei alapján elkészült és 1873 tavaszán Bécsbe küldetett.” A kiállítási költségek felét, 5000 forintot
az FKT állt, közel ennyit a Sugárutat kiépítő cégek adtak hozzá. A három tervező művészeti érmet kapott
munkájáért. (BFL II.1.a. 85.köt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1873 évi működéséről.
1
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A tizenötszobás villa alaprajza egyelőre nem ismert, külsejéről Klösz György fotói
alapján tájékozódhatunk.7
A vonatkozó iratokban Wéber neve nem olvasható, de az Építési Ipar, a Vasárnapi
Újság, és a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye is megerősíti a szerzőséget,8
illetve a formálás a szintén hellén reneszánsz jegyeket viselő Placht-házhoz és a
somogytarnócai Széchenyi kastélyhoz köthető, az asszimetrikusan elhelyezett torony és
a rizalitok kezelése pedig Wéber korábbi, romantikus kastélyairól és a későbbi
Természettani Intézet épületéről is ismerős lehet.
A klasszikus formálású épület Aréna úti, alacsonyabb párkányú oldala egy nyitottabb,
íves résszel csatlakozott az Sugár úti homlokzathoz, amely nyeregtetős fedésével
tömegében is az előző fölé magasodott. Ettől kissé hátrébb húzva épült meg az a torony,
amelyről az épület nevét is nyerhette. Az egész épületen körbefutott a lábazati párkány,
a földszinti könyöklőpárkány és a választópárkány, ami a tagolt homlokzatot
összefogta.
Az Aréna úti homlokzat bal oldalán félköríves záródású ablakok voltak mind a két
szinten, a földszinten az archivoltos keretezés vállpárkánya kifutott a homlokzat
széléig.9 Az emeleten a nyílások között keskeny pilaszterek tartották a főpárkányt.
Mindkét szinten a második ablaktengely vaknyílás volt. A homlokzat közepén
timpanonos záródású kis rizalit emelkedett ki, ennek széleit, az ablaktengelyek közötti
pilaszterek erőteljesebb változata keretezte. A rizaliton a nyílások mindenütt egyenes
záródásúak voltak, a fényképről a primer keretezés nem állapítható meg egyértelműen.
Az íves sarokszakaszon három szélesebb nyílás mellett két oldalon keskenyebb ablakok
voltak mindkét szinten. Az ablakok között a földszinten toszkán pilaszterek, az
emeleten hermapillérek tartották a párkányzatot.
A Sugár útra néző nyeregtetős tömeg homlokzatához ión oszlopok által tartott, nagy
kiülésű erkély csatlakozott, ennek részletei szépen illeszkedtek a homlokzat
párkányrendszerébe. A magasan lévő földszintre itt nyílt az egyik bejárat. Az emeleten
az íves rész nyílásrendjének ritmusával egyezően egyenes záródású ablakok voltak, a
közöttük lévő pilaszterek azonban a magasabb tömeg miatt karcsúbbak, így az ablakok
felett keretezett faltükrök alakultak ki.
A torony földszintjén az erkély formálását követő, de síkba komponált formálású kerete
volt a földszinti és az első emeleti ablaknak. Ez utóbbi félköríves nyílású volt. A torony
legtetején fedett-nyitott kilátó volt, ennek négy sarkán erőteljes pillérek, ezek között
toszkán oszlopok voltak. A kilátó alatt egyszerű keretezésű szemöldökös ablaksor volt.
A hátsó homlokzat – amennyire az archív felvételen kivehető10 - az Aréna úti oldalt
ismételte, középső tömege előrébb ugrott, mint a jobb oldali torony.
A villa kompozíciója és részletformái egyrészt a neoreneszánsz hellén irányzatához
köthetők másrészt közvetlen kapcsolatban vannak Karl Friedrich Schinkel klasszikus

Budapest, 1874. p. 51-52.) A terveket az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon is bemutatták.
(Tárgymutató 1889 p. 59.)
A kiadást megítélő határozat és indoklás: BFL II.1.a. 3. doboz, 1872. VIII. 1. 1600 számon
7 Klösz György felvétele, 1880-as évek FSzEK – BP Fotótár 000258
8 ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889. p. 510., MMÉK 1937 p. 263., továbbá: Hevesi 1873 p. 121., VU 1882 p. 358.,
Leonhardt-Melan 1885 Tafel I.-Radialstrasse, Gebäude der beiden Fronten und Namen der Architekten,
Siklóssy 1931 p. 174.
9 És valószínűleg a hátsó homlokzatokon is folytatódott.
10 Klösz György felvétele (BTM Kiscell Fotótár ltsz. 32.719.)
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formálású épületeivel és terveivel. Például a Potsdami Charlottenhof kastéllyal, vagy az
Orianda tervvel, melyeket Wéber bizonyosan ismert, könyvtárának kötetei alapján.11

A Sugárút vége
Archív felvételek:
A Bellevue-villa (Klösz György, 1880-as évek) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000258, Sugár úti villák (Klösz
György, 1877 BTM K ltsz.: 32.719
Irodalom:
Hevesi 1873 p. 121., VU 1882 p. 358., Országh 1884 p. 209., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889. p. 510., Edvi Illés
1896 p. 99., Tárgymutató 1899 p. 59., Jakabffy 1907 p. 3., Pallas XVI. p. 1001., Siklóssy 1931 p. 174., Fábián
1937 p. 263., Gábor 1989 p. 173-174., Déry 1991 p. 100.

Az íves tömeg, torony és oromzatos részek tömegkompozíciója bizonyos nézőpontokból emlékeztet a
lipótvárosi Bazilika Hild-féle kiépítésének állapotára.
11
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Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár Székháza - Budapest

Cím: Budapest, V. kerület, Dorottya utca 4. (Szende Pál utca és Apáczai Csere János
utca által határolt sarok)
Eredeti címe: Budapest, Dorottya utca 4. (Wurm utca és Valéria utca által határolt sarok)
Hrsz.: 24475
Építés ideje: 1872-731
Megbízó: Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
Vállalkozó: Wagner János
Kőfaragó: Sóskuti Rt.2
Épületszobrászat: Szandház testvérek3
Mozaikkészítő: Depold Luigi4
Műasztalos: Szabó József
Színesüveg: Márkus J.
Asztalosmunkák és parketta: Neuschloss cég
Öntöttvas: Schlick cég5
Az eredetileg a Dorottya, Wurm és Valéria utcák által határolt nagy méretű teleken
székház és bérház tervezésére az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
1 Az építési engedélyt 1872. június 1.-én adták ki 17 977-es számon, a kiszökellésért díjat kellett fizetni.
(BFL II.1.a. 5. doboz)
2 Déry 2005 p. 69.
3 A Déry Attila által közölt adatok ellentmondóak, korábban Schaffer Károlyt említette. (Déry 2005 p. 69.,
Déry 1991 p. 95.)
4 Déry 1991 p. 95.
5 Különösen szépek lehetnek a forrásokban említett korintoszi fejezetes vasoszlopos függőfolyosó és a
vasszerkezetű lépcsők.
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pályázatot írt ki, a bírálók Ybl Miklós és Teofil Hansen voltak. A tervezési program –
két különböző jellegű funkció egy épületbe foglalása – nehéz feladat elé állította a
pályázatot megnyerő mestert.6 A korabeli leírás egyenesen „amalgám-jellegű”-nek
nevezi az épületet.7 A földszinten és az első emelet egy részén a Takarék helyiségei, az
első emeleten két, a másodikon négy, a harmadik és negyedik emelten hat-hat lakás
kapott helyet. A lakófunkciók korszerű felszereléseket kaptak, a klozet mellet 32
mázsányi hordóképességű fa- és szénszállító felhúzógép szolgálta a lakók kényelmét, a
Takarékot központi melegvízfűtéssel látták el.
„A főbejáró kis töréssel vezet a 8 wöllersdorfi gránitból való vájolt, dór oszlopos, rozetta-fiókokkal
ékes, lapos dongaboltozatú, szép hatású előcsarnokba, ebből a hátsó keskeny oldal közepén széles
lépcső visz föl fent két ágra szakadva az I. emeleti pénztári és igazgatósági helyiségbe. Ezeket is
gránit oszlopok választják el egymástól. A földszinten boltok, a II. emelettől kezdve bérlakások. A
két udvar Wurm utcával párhuzamos folyosói korintusi fejezetű, öntött vas oszlopokon
nyugaszanak.”8
Az 1872 májusától 1873 novemberéig épült épület alapja a járda alatt 18 láb mélyen 6
láb vastag betonréteg, a földszinti és első emeleti tartópillérek a teherviselés miatt
sóskúti mészkőből készültek. A Szandház testvérek készítették az első emelet ívzugputtóit, a szalagdíszítéseket, fekvőkonzolokat, a kőbábos korlátokat és az első emeleti
választópárkány rozettáit. A beszámoló szerint a „legdrágább időszakban” 569 033
forint volt a kivitelezés költsége.9
Később, amikor az épület Belkereskedelmi Minisztériumként működött, számos belső
átalakítást végeztek rajta.10

Földszint

Első emelet

A nagyméretű épület homlokzatai hármas tagolásúak, a lábazati jellegű két alsó szint
felett két, díszesebben megformált emelet, majd egy visszafogottabb zárószint
következik. Ezt a tagolást követi a falfelület alakítása is, az alsó részen erőteljesen
rusztikázott sávok, a kiemelt részen kőosztást utánzó vakolatminta, a legfelső részen
csak csíkozás van. A Dorottya utcai rész két oldalrizalittal, a Szende Pál utcai
homlokzat oldal- és középrizalittal, az Apáczai Csere János utcai rész csak oldalrizalittal
A pályaterveket az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon bemutatták. (Tárgymutató 1889 p. 54., 59.)
Ney 1879 p. 32.
8 Ybl 1957 p. 421.
9 Ney 1879 p. 34. A bécsi tőzsdekrach idején egy köböl falazat építési költsége 84, 1879-ben csak 45-50
forint volt.
10 BFL XV.17.e.306. 521 doboz
6
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tagolt. Nyilvánvaló, hogy a huszonegy tengelyes hosszú részt a nagy méret miatt kellett
többször tagolni, az öttengelyes, legrövidebb oldal – méretéhez képest – gazdagabb
tagolásának oka az lehet, hogy ez látszik jól a Vörösmarty tér felől, a nyolctengelyes –
Apáczai Csere János utcai – homlokzatrész kevésbé exponált helyen van.
A rizalitok csak kissé ugranak ki a homlokzat síkjából, szinte rátétszerűen hatnak, nem
futnak ki a sarkokig. A könyöklő-, választópárkányok és az épületet koronázó konzolos
főpárkány követik a síkváltásokat.

Az épület sarka

A rizalit első emelete

A rizalit felső emeletei

A földszinti nyílások félkörívek, közöttük pilaszterszerűen alakított kváderezett rész
díszíti a falsíkot, ami csak a rizalitokon szélesedik ki. Ennek osztásában alul megjelenik
egy lábazati párkány-szerűen kiképzett sáv. A faragott pilaszterfők tartják az
archivoltos keretezést, ezen csak a bejáratnál van zárókő. A kapuk minden homlokzat
középső tengelyében állnak, felettük konzolokkal tartott aediculás kiemelés van, ez
illeszkedik a földszintet és az első emeletet elválasztó párkányba.
Az első emelet falsíkjainak kiképzése a földszintéhez hasonló, avval együtt alkotnak
lábazati sávot. A félköríves záródású ablakok Palladio-motívummal keretezettek, az
ívzugokban szobrokkal. A pilaszterszerű sávok között a keretezés visszaugratottnak
hat.11 Az ablakkötényben kőbábos korlát van. A lábazati részt triglif-metopés párkány
választja el a kiemeltebben díszített második és harmadik emelt sávjától. A metopékat a
rizaliton rozetták díszítik, a párkány feletti erkélyt tartó konzolok a triglifek helyére
illeszkednek.
A második emelet ablakait timpanon koronázza, amit ión pilaszter, a rizalitokon ión
féloszlop tart. Az ablakkötényben balluszter van, ami a rizalitokon erkélyként ugrik ki.
A szinten végigfut a könyöklőpárkány. A harmadik emelet fülesablakaira szemöldök
ül, a keretezés a rizaliton sem változik.
A harmadik egységet erőteljes könyöklőpárkány választja el az alatta lévő szinttől, erre
ülnek az ablakok pilaszteres, archivoltos, záróköves kereti és a közöttük lévő
pilaszterek. Az oldalrizalitokon és a kiemelten kezelt Dorottya utcai homlokzaton
ikerablakok vannak.
Természetesen azt is lehet mondani, hogy a pilaszterek ugranak ki, a választott értelmezés oka, hogy
más épületeken – például az Ádám-palotánál – is megjelenik hasonló keretezés visszaugratott
elhelyezése.

11

121

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

A homlokzat elsősorban hármas tagolásával és néhány részletformájával12 kötődik a
reneszánsz előképekhez, egészét tekintve a nagy méret miatt jellege igazán XIX.
századi.

Földszinti alaprajz

Első emelet alaprajza
Tervek:
Földszinti alaprajz, emeleti alaprajzok, metszet, homlokzatok MMÉK 1879 I-III., XIII., XIV.tábla
Átépítések: (Nádasdy János, 1971, 1972) (Hóka László, 1976) (Rácz A., 1983) BFL XV.17.e.306 BMF 521
doboz, (1980) BFL XV.17e.306. BMF.1333 doboz
Archív felvételek:
Saroknézet észak felől (Erdélyi Mór, 1920-as évek) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 010199, (Klösz György, 1887)
BTM K ltsz.: F.64.780.85, Vörösmarty tér (1873 után) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 010158
Irodalom:
Ney 1879 p. 32-34., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Tárgymutató 1899 p. 54., 59., Edvi
Illés 1896 p. 99., 209., 212., Jakabffy 1907 p. 3., Pallas XVI. p. 1001., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 420421., 442., Merényi 1970 p. 27., Komárik 1991 p. 178., Déry 1991 p. 95., Komárik 1993/2 p. 61., DéryMerényi 2000 p. 26., 59., Déry 2005 p. 69.

12

Palladio-motívumos keretezés, párkányformák, aediculás ablakok.
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Szegedi Kereskedelmi és Iparbank székháza - Szeged

Cím: Szeged, Klauzál tér 2., Kárász utca 4.
Eredeti címe: Szeged, Klauzál tér, Kárász utca (Csongrád vármegye)
Hrsz.: 3864
9465 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1872-731
Megbízó: Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
Vállalkozó: Hoffner Károly

Az 1860-as években a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár2 már nem volt képes
kielégíteni a környék pénzügyi igényeit, ezért 1866-ban 50%-kal befizetendő 200 forint
névértékű részvények kibocsátásával megalapították a Szegedi Kereskedelmi és
Iparbankot.3 Az intézet a régi Kárász-házban kezdte meg működését, majd 1872-ben a
Klauzál téren telket vásárolt és Gál Ferenc elnök április 26-án benyújtotta az engedélykérelmet. Miután a mérnöki jelentés megállapította, hogy a beadott tervek megfelelőek,
már május 20.-án kiadták az engedélyt.4
A Klauzál teret még a szegedi árvíz előtt alakították ki, két háztömbnyi terület
beépítésével választották le a nagyméretű piactérből.5 A zárt térfalú reprezentatív

Építési engedély kiadásának időpontja: 1872. május 20. (CsML XV.2a.2913/873)
A Takarékpénztár épületére 1862-ben kiírt pályázat eredménytelenül végződött (VU 1862 p. 94., 99100.), bizonyos források keverik a Takarékpénztár és a Kereskedelmi és Iparbank épületét.
3 Reizner 1900 p. 519.
4 A mérnöki jelentés nem csak a műszaki alkalmasságot és a kitűzési méreteket vizsgálta, hanem a
szomszédos épületekhez való viszonyt is. „magasságát az épülőfélben lévő Zsótér- és Aigner-házakéival
összehasonlítván azokkal összhangzóknak találtuk.” (CsML XV.2a.2913/873)
5 A szigorú historizmus városépítészeti elképzeléseinek jó példái között emeli ki Winkler Gábor a teret a
korszak városépítészetéről írt tanulmányában. (Winkler 1993 p. 33.)
1
2
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városi tér Széchenyi tér felőli oldalán a Kárász utca csatlakozása mellett áll a Szegedi
Kereskedelmi és Iparbank épülete, mely Wéber Antal tervei szerint épült.6
Az épületet 1985-ben helyreállította az Országos Társadalombiztosítási Igazgatóság,
1996-ban homlokzati felújításon esett át.7

A rizalit első emelete

A rizalit teteje

A háromszintes épület Klauzál tér felőli oldalán tizenegy tengelyes oldalrizalitos, a
Kárász utcai részen hét tengelyes, rizalit itt csak a jobb oldalon van. A rizalitokat
timpanon koronázza, rátétként hatnak a homlokzaton, a sarok „cikcakkos”. A tagolt
homlokzatú épület falfelületei vakoltak, a vakolatba húzott hornyok kőosztást
imitálnak minden szinten.
A földszinti nyílások egyenes záródásúak, a szemöldök magasságában kis kiülésű
párkány fut körbe. A kapuzat a homlokzatból kiemelkedik, négy karcsú kanelúrázott
toszkán oszlop tartja a konzolos párkányzatot, ami felett balluszteres korlátú erkély
van. A kapuzat osztása a nyílásrendet követi, a szabadonálló oszlopok mögött a
homlokzati felületen pilaszterek vannak.8 A földszinten eredetileg is üzlethelyiségek
voltak, a Kárász utcai oldalon egy, a Klauzál téri oldalon kettő. A nagyméretű
üzlethelyiséghez a belső udvar felől kisebb kiszolgáló-helyiségek tartoztak, ezeket
hátulról is meg lehetett közelíteni.
Az első emelet ablakai a könyöklőpárkányon ülnek, füles keretezésük gazdagon
formált, a primer keret felett konzolokra támaszkodó timpanon van az általános
axisokban. A rizalitokon ikerablakok vannak, itt az ablakkötényben balluszter van, erre
a széleken ión pilaszter, középen ión oszlop áll fel. Ezek tartják a teljes párkányzatú
timpanont. A legfelső szinten az ablakok keretezése az első emeletét követi timpanon
nélkül. Az ablakok közötti korintoszi-jellegű pilaszterek támasztják alá az épületet
koronázó fogsoros, konzolos főpárkányt. A rizalitokon ezen a szinten is ikerablakok
vannak, a füles keretet középen oszlop támasztja alá. A rizalitot koronázó timpanon a
főpárkány része.

Bizonyos források társtervezőként feltűntetik Ney Bélát is (Csongrád 2000 p. 442.), az épület formálása
alapján azonban inkább Ney Béla beosztott munkatársi szerepét feltételezzük.
7 Csongrád 2000 p. 443.
8 A kapuzat kialakítása a későbbi sugárúti megoldásokat vetíti előre.
6
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Első emeleti ablakok

Második emeleti ablakok

Az emeleteken a Bank helyiségei kaptak helyet, ezek a homlokzati oldalon voltak, a
szobákat egymásból és a mellékhelyiségek felől is meg lehetett közelíteni.9
Az épület szélein - a későbbi Wéber épületeket megelőlegezve – visszahúzott
függőleges sáv van, erre ráfutnak a párkányok és a homlokzati mintázat.10
A kapu belső tere szegmensíves dongaboltozatú, belső falfelületén díszítésként
megjelenik a homlokzati ablakok keretezése. A boltozat hevederíveihez igazodva a
falfelületet pilaszterek osztják. A homlokzat kompozíciója követi a klasszikus
reneszánsz elveket az oszloprendek hierarchiája tekintetében, a kapuzat kialakítása a
későbbi Sugár úti bérházakhoz hasonló. A pilaszterek és a rizalitok ablakkerete a
„hellén-reneszánsz” körébe sorolják az épületet.

Homlokzatterv

Első emelet alaprajza

Tervek:
Építési tervek: alaprajzok, homlokzat (Wéber Antal) CsML XV.2a. 2913/873
Archív felvétel:
Klauzál tér Winkler 1993 p. 33.
Irodalom:
VU 1862 p. 94., 99-100., Reizner 1900 p. 519., Winkler 1993 p. 33., Csongrád 2000 p. 442-443.
Sajnos a beadványterveken nincs funkció-megjelölés, de az irodák mérete és kialakítása szerint nem volt
kiemelt ügyfélforgalmi tér.
10 Az engedélyezésre beadott tervek szerint a rusztikázás nem folytatódott volna ezen a sávon. A
beadványtervekhez képest történt még néhány apró változtatás, elmaradtak az épületszobrászati díszek,
a rizalitok második emeleti ablakai feletti füzérdíszek és néhány, pilaszterek közé tervezett ornamentális
dombormű. A homlokzati koncepció lényegét tekintve megmaradt. (CsML XV.2a.2913/873 homlokzat)
9
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Széchenyi-kastély - Somogytarnóca

Cím: Barcs, Széchenyi tér 5.
Eredeti címe: Somogytarnóca (Somogy vármegye)
Hrsz.: 4324
9051 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1872-751
Megbízó: Széchenyi Ferenc

Az 1677-től a Széchenyi család birtokában lévő2 területen sokáig nem állt főúri
rezidencia, a település is csak a XIX. század második fele óta község.3 A kiegyezés után
1868-ban nyílt meg a Barcs-Szigetvár vasútvonal, ami a terület rohamos fejlődést idézte
elő.4 Széchenyi Ferenc - aki Barcs mezővárosi jogainak megszerzésében is
közreműködött – kastély építését határozta el, a tervezéssel Wéber Antalt bízta meg, aki
már pesti bérházánál és apósának vörösvári kastélyánál is közreműködött.5
A kastély a Szigetvárt és Barcsot összekötő országúttól távolabb, nagy parkban állt.
Kocsiáthajtója az útra merőleges, rövidebb oldalán van, az épület nem a megközelítés
tengelyére szervezett, tagolt tömegével több nézetből is egyenrangú látványt ad, talán
kerti homlokzata a legdíszesebb.
Az út felőli homlokzat tizenkét tengelyes, bal oldalán kis kiülésű, majd négy tengely
után erőteljesebb tömegű rizalit, lábazati-, választó- és könyöklőpárkány tagolja. A
földszinten mindenhol egyenes záródású, keretezés nélküli ablakok vannak, a vakolt fal
sávozott kialakítású. Az emeleti ablakok füles kerete felett timpanonok vannak, a
Somogy 1984 p. 334.
Borovszky-Somogy p. 148.
3 Korábban mindösszesen egy csárda állt itt, de még 1859-ben is csak Kis Tarnócza Puszta és Nagy
Tarnócza Puszta. (Első katonai felmérés Col. VII. Sect. 27., második katonai felmérés XXVI. col. 64. sec.)
Fényes Elek csak, mint pusztát említi. (Fényes 1851)
4 Barcs fejlődését egyenesen Chicagóhoz hasonlította Széchenyi István. (Mérey 1997 p. 101.)
5 A MOL vonatkozó repertóriumaiban nem szerepel tervanyag, a Somogy Megyei Levéltár nem őriz a
kivitelezésre vonatkozó dokumentumokat. (Bősze Sándor levéltár-igazgató írásbeli közlése)
1
2
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rizalitokon a keretezés rendszere a teljes falfelületre kiterjed. Az ablakok mellett kis
negyedpilaszterek tartják a szemöldököt, az ablakok közötti korintoszi fejezetes
pilaszterek egészen a főpárkányig nyúlnak, így a nyílások felett kis faltükrök alakulnak
ki.

A kocsiáthajtó homlokzata

Az erőteljesen kiugró kocsiáthajtó felőli homlokzaton az ablakok hasonló rendszerben
helyezkednek el, az áthajtó oldalán vaknyílásokkal. Maga az áthajtó szegmensíves
nyílású, homlokoldalán három ívvel, amiket pillérek tartanak. Az épület tömegéből
kiemelkedik egy négy szint magasságig felnyúló téglatest alakú rész, ezen keretezés
nélküli, egyenes záródású ablakok vannak, a közöttük lévő faltestek pilaszterként
hatnak.
A kerti homlokzat rendkívül tagolt, az utcai oldalhoz hasonló helyzetben lévő rizalit
jobb oldalán két szintes árkádsor kötődik egy merőleges tömeghez, bal oldalán egy
alacsonyabb hajlásszögű tetővel fedett, szintén nyitottabb rész csatlakozik.6 Ennek
földszintje fedett-nyitott volt, homlokzatán pillérek tartották a szegmensíveket.
Emeletén a nagy méretű – a könyöklőtől a zárópárkányig nyúló – ablakok között
oszlopok voltak. Az osztás nem egyenletes, a széleken lévő pillérek mellett keskenyebb
nyílás után következik az első oszlop.
A középrizalit jobb oldalán lévő árkádsor földszintje a kapuáthajtóhoz hasonló. A hétnyílású tornác osztása egyenletes, a pillérek az alacsony záradékú csehsüveg-boltozatok
hevedereit tartják, a belső homlokzaton a pilléreket kis kiülésű pilaszterek ismétlik meg.
Az emeleten azonos tengelyben, de szélesebb nyílások következnek, amelyek a
zárópárkányig tartanak, közöttük csak karcsú pillérek vannak.
Az épület kocsiáthajtóval ellentétes, északi oldalán a fő tömegre merőleges szárny van,
az árkádsornál annak párkányánál alacsonyabb párkánnyal, két szint magassággal, egy
tengelynyi szélességben, kelet felé csak egy emelet magassággal. Ezt a részt
mindenképpen utólagos hozzáépítésnek tekinthetjük a részletformák alapján.
Az épület belső funkcionális elrendezése egyelőre nem ismert, a reprezentatív térsor a
földszinten az épület hossztengelyében helyezkedhetett el. „Berendezése nagyon értékes.
A tömegalakítás esetlegessége és az archív fényképekről (Borovszky-Somogy p. 154., Klösz György
felvétele, közli: Baji-Csorba 1994 p. 19.) leolvasható részletformák felvetik annak a lehetőségét, hogy
későbbi hozzáépítésről lehet szó. Jelenleg szinte az egész homlokzatot növényzet futja be, az épület
lakatlan és zárt, így ennek bizonyítására nem volt lehetőség.

6
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Van itt sok régi festmény és bútor, remek bronzok, Alt-Wien, biscuit és meisseni porczellánok,
sok régi angol metszet és egy gyönyörű angol óra, melyet gróf Széchenyi István ajándékozott gróf
Széchenyi Pálnénak.”7

Árkádsor

A somogytarnócai kastély első ránézésre nem tűnik kiérlelt alkotásnak, a részletek
ugyan logikus rendben követik egymást, de a tömegforma meglehetősen esetlennek
tűnik. Ha élünk avval a feltételezéssel, hogy a kerti homlokzat egy része az építéskor
még nem volt meg, illetve ha az északi szárny későbbi építését is elfogadjuk,8 akkor
kiegyensúlyozott, jó arányú tömeget képzelhetünk el.
Wéber korábbi kastélyaihoz képest ez teljesen különböző felfogású alkotás, a tömeg
kevésbé mozgalmas, bár az aszimmetria, mint kompozíciós ötlet itt is feltűnik.
Részleteiben a Széchenyi-kastély már klasszikus neoreneszánsz alkotás, a rizalitok
kialakítása miatt a „hellén reneszánszhoz” köthető.
Archív felvételek:
Kerti nézet Borovszky-Somogy p. 150., (Klösz György) Baji-Csorba 1994 p. 19.
Irodalom:
ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Borovszky-Somogy p. 147-148., Ybl 1957 p. 419., 442., ÁGOK 1978 p.
45., Somogy 1984 p. 334., Déry-Merényi 2000 p. 26., Sisa 2004 p. 333.

7
8

Borovszky-Somogy p. 148.
ÁGOK 1978 p. 45.
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Szerb-ház - Budapest

Cím: Budapest, V. kerület, Váci utca 66.
Eredeti címe: Budapest, Lipót utca 36.
Hrsz.: 23960
15 484 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1874-751
Megbízó: Szerb Hitközség
Vállalkozó: idősebb Bobula János, Rill és Schomann
Épületszobrászat: Schaffer Károly
Műasztalos: Thék Endre
Parketta: Neuschloss cég
Vasszerkezet: Oetl cég, Annaberg és Steiner, Koller és Berger2
A Szerb Egyházközség számára3 1874-ben tervezte Wéber Antal az épületet, amit
Bierbauer Virgil a mester „legfinomabb alkotásának” nevez.4 Korábban a Fővárosi Tanács
Ürömy és Fekete építészek tervét engedélyezte, nem lehet tudni, miért váltott tervezőt a
megrendelő. Az eredeti terveken a kapu fölött Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló

Építési engedélyek kiadásának időpontja: 1874. június 27.,1874. szeptember 27., építési engedélyek
számai: 41 217, 61 835.
2 BZ 1875 p. 155.
3 A plébánia a második emeleten működött. (Belváros 1993 II. köt. p. 494.)
4 Bierbauer 1937 p. 255.
1
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szoborcsoport látható.5 A szabálytalan alaprajzú telekre tervezett épületbe hevederesdongás téren keresztül lehetett bejutni, a szabálytalanságból adódó szögtörést az
átjáróra felvezető lépcső terében „tűntette el” a tervező. Így a hosszanti térbe fellépve
már merőleges rendszerbe került a látogató. Az épület „U” alaprajzú, a belső
közlekedésre árkádos függőfolyosó, az alaprajz csuklópontjában elhelyezett főlépcső, és
az egyik hátsó szárny végében lévő melléklépcső szolgált.
A Szerb-ház a szűk Váci utcában, zártsorú beépítésben áll, hátsó oldala a Szerbtemplomra néz. Homlokzata függőlegesen hármas tagolású, a pinceablakok sorát és a
földszintet magában foglaló zárt sáv után az első emelet kiemelten díszített, áttört
emelet, majd a felső két szint ismét zártabb sávja következik, az épületet erőteljes,
konzolos párkány koronázza.
A földszint igen magas, kőből készült lábazatát a pinceablakok törik át, a bejáratot
oszlopos timpanonos keretezés emeli ki, ami jelentősen kilép az épület homlokzata elé,
előtetőként szolgál a bejárathoz vezető lépcsők felett.6 A timpanon feletti lépcsős
kialakítású falrész valószínűleg a szobor elhelyezésére szolgált volna.

Kapu

Választópárkány részlete

Homlokzat részlete

A földszinti falfelület rusztikázott, de ez a rész már kevésbé nemes anyagból készült, a
kőosztást vakolatarchitektúra utánozza. A lábazati párkányra ülő földszinti ablakok
keretezése füles, a mind a négy sarkon megtalálható fülekben kis rozetta van. Hasonló
az ablakok feletti domborműveket körülölelő keretezés is.7
Az első emeleten a triglif-metopés párkányt tartó toszkán oszlopok mögött Palladiomotívummal keretezett ablakok vannak, az ívzugokban szobrokkal. A Palladiomotívum nyíláshoz közelebbi pilasztere ión, az oszlophoz közelebbi toszkán
kialakítású. Az ablakkötény balluszteres.
Ybl 1957 p. 422., A homlokzat tervét az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon bemutatták.
(Tárgymutató 1889 p. 59.)
6 A párkányon lévő cirill betűs felirat fordítása: Szerb Pravoszláv Egyház Hivatala. Vukoszávlyev Zorán
közlése.
7 Az allegorikus témájú domborművek allegorikus témákat ábrázolnak, minden esetben két puttó
szereplővel. A témák – balról jobbra haladva – nyár, ősz, pazarlás, hangoskodás, jámborság, tisztaság,
tavasz, tél. A témák nem kötődnek szorosan a szerb ortodox valláshoz. (Vukoszávlyev Zorán közlése)
5
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A második és harmadik emelet párkánnyal osztatlan vakolt falfelületén csíkozással
jelenik meg a kőosztás oly módon, hogy minden második sor keskenyebb. A második
emelet ablakainak füles primer kerete felett timpanon van, erre szinte ráül a legfelső
emeleti ablakok konzolos könyöklője. Az ablakkeretezés itt is füles, felette csak
egyszerű, konzolos szemöldökpárkány van.

Szerb-ház (első emelet)

Palazzo Pompei (részlete)

Libreria (részlet)

Az épület alsó két szintjének kompozíciója egyértelműen a veronai Palazzo Pompei
képét idézi, ezen a zárt alsó szint és az áttört emelet felett triglif-metopés párkány van a
metopékban rozettákkal, hasonlóan a Szerb-ház első emelete feletti párkányához. Az
első emelet formai részletezése azonban a velencei Libreria di San Marco első emeletét
idézi, az oszlopos tagolás mögötti íves nyílásokkal, az archivoltokat tartó oszloppárral
és az épületszobrászati elemek elhelyezésével. A felső két emeletet „szokványos”
bérházhomlokzatként értékelhetjük, mintha csak a funkció kívánta szükségszerűségből
ékelődne a konzolos főpárkány alá. A pilaszterekkel tagolt kupolás és csehboltozatos
bejárati térből háromkarú lépcső vezet fel az emeletekre. Az épület nem zárja körül
udvarát, a szegmensíves függőfolyosóról a Szerb-templomra lehet rálátni. A Szerb-ház
Wéber Antal első olyan műve, melyet egyértelműen az érett neoreneszánsz
kategóriájába sorolhatunk. Ettől az épülettől kezdve egyre élesebben rajzolódik ki
életművében az észak-itáliai reneszánszhoz való szoros kötődés.

Tervek:
Átépítések: (Morvay Endre, 1966) (Török Péter, 1975) BFL XV.17e.306. BMF.1404 doboz
Irodalom:
BZ 1875 p. 155., ÉPIP 1886 p. 492., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p. 99., Tárgymutató 1899 p. 59., Jakabffy
1907 p. 3., Bierbauer 1937 p. 255., Ybl 1957 p. 422., 442., Merényi 1970 p. 27., Déry 1991 p. 96., Belváros
1993 II. köt. p. 494., Déry-Merényi 2000 p. 59.
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Fuchs-ház - Budapest

Cím: Budapest, VI. kerület, Andrássy út 33. (Nagymező utca sarka)
Eredeti címe: Budapest, Sugárút 42.
Hrsz.: 29337
15546 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1875-761
Megbízó: Fuchs Gusztáv
Vállalkozó: Preisz és Kirschenbaum
Kőfaragó: Kauser Jakab, Lucato János
Épületszobrászat: Szandház-műhely
Üvegezés: Forgó István
Mozaikok: Depold Luigi2
1875-76-ban – a Sugárúton elsőként elkészülve - épült Fuchs Gusztáv nagykereskedő
számára ez a bérház,3 amit Ybl Ervin úgy jellemez, „hogy semmi egyéni vonás nincs az
épületen”.4 A korabeli kritika viszont épp a díszítés visszafogottságát emeli ki
erényként.5

Építési engedély kiadásának időpontja: 1875. május 10., építési engedély száma: 15 459, érdekes, hogy a
Fővárosi Közmunkák tanácsa csak 1881-ben említi a kiválóbb építkezések között. (A Fővárosi Közmunkák
Tanácsának hivatalos jelentése 1881-ik évi működéséről. Budapest, 1883. p. 6. BFL II. 1.a. 86. köt.)
2 BZ 1876 p. 167.
3 Az épület műemléki tudományos dokumentációit 1978-ban Sisa József, 2004-ben Vadas Ferenc
készítette el.
4 Ybl 1957 p. 423.
5 „Die Facaden sind nicht durch Ornamente überladen nutzlos nirgends eine Verzierung angebracht, Ornamente
nur da, wo sie das Ange verlang.” (BZ 1876 p. 167.)
1
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A tizennégy lakásos épületben a földszinten üzletek, az első és második emeleten négy-,
a harmadik emeleten három szobás lakások voltak.6 A belsőudvaros épületben a
közlekedőmag – fő- és melléklépcső – a belső sarokban kaptak helyet. A belső udvarra
ablakok nyíltak, az emeletenkénti viszonylag kevés számú lakás miatt nem volt szükség
körfolyosóra, a közlekedő a boltozott kapubejáróra merőlegesen helyezkedik el, a
földszinten boltozott. A harmadik emeleten, ahová több lakást tervezett Wéber Antal, a
Nagymező utcai oldal felé kis függőfolyosó rész kanyarodik.
A földszinten eredetileg félköríves nyílások voltak, közöttük pilaszterként alakított
faltestek tartották a választópárkányt. A kapuépítmény páros toszkán oszlopokból és a
rájuk támaszkodó erkélyből állt.7 Ezt, az Andrássy út felőli homlokzat közepén lévő
kaput egy átépítés során a jobb oldali utolsó tengelyre helyezték át, majd a XX. század
során az egész földszintet átépítették, kőburkolatot kapott, az eredeti nyílásokat
megnagyobbították és üveg-fém szerkezetű üzletportálokat szereltek fel különböző
időkben, különböző tervek szerint. Ma az épület eredeti formáját csak az emeleteken
lehet tanulmányozni.8

A Nagymező utcai sarok (a Fuchs-ház jobbra hátul)

A Nagymező utcai homlokzat hét, az Andrássy úti kilenctengelyes, mindkét oldalon a
szélső axisok rizalitként ugranak ki úgy, hogy a sarkon ismét az eredeti falsíkot látjuk
visszaugrásként. A rizalitokon a nyíláskeretezések a többi részhez képest nem
változnak, csak az Andrássy úti bal oldali tengely első emeletén van erkély. A kis
kiülésű rizalit szélét kiemeli a vakolatból alakított sarokarmírozás.
Minden ablak félköríves záródású, az első emeleten pilaszteres archivoltos primer keret
fölött korintoszi pilaszterrel tartott szemöldökpárkány van. Az ablakok az épületen
végigfutó könyöklőpárkányon ülnek, ablakkötényükben pillérekkel közrefogott
balusztrád van. A szemöldökpárkányra támaszkodnak a második emelet ablakainak
ablakkötényei, ezekben tárcsamotívumot láthatunk. A primer keret itt is pilaszteres
archivoltos, de zárókővel. A szekunder keret füles, e fölött timpanon van. Az első és
második emelet sávját választópárkány zárja le, frízében futókutya motívum van.

Vadas 2004 p. 21.
BZ 1876 p. 106.
8 A földszintet ma maghatározó portálok az 1970-es évek elején készültek Vörös József (KÖZTI) tervei
szerint. (BFL XV.17.e.306 856 doboz)
6
7
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A legfelső szint ablakai körül egyszerű architráv-profil fut körbe primer keretként, a
szekunder keret füles. Az épületet fekvőkonzolos párkány koronázza, ennek frízében
növényi díszítés van.9

Földszinti és első emeleti alaprajz
Tervek:
Építési tervek: alaprajzok, metszet, homlokzat (Wéber Antal) FNyMT hrsz.: 29337 (tervek lappanganak,
közli: Vadas 2004) Átépítések: (Rigler, 1972) (Molnár Gábor, 1975) (Vörös László, 1976) (1983) BFL
XV.17e.306. BMF.856 doboz
Archív felvétel:
A Nagymező utca sarka Siklóssy 1931 p. 153.
Irodalom:
BZ 1876 p. 167., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p. 99., Jakabffy 1907 p.
3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 422-423., 442., Déry 1991 p. 109., Vadas 2004

9

Ennek formája a Gschwindt-ház párkányának díszítésével majdnem azonos.
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Neuwelt-ház - Budapest

Eredeti címe: Budapest, Váci körút 26.
Építés ideje: 1875-761
Lebontották
Megbízó: Neuwelt Hermann
Vállalkozó: Wechselmann Ignác
Kőfaragó: Anselm Andreetti
Épületszobrászat: Szandház-műhely
Mozaikkészítő: Depold Luigi
Színesüvegezés: Róth Zsigmond2

A mai Bajcsy-Zsilinszky út, Arany János utca és Vadász utca által határolt telekre 1862ben Taflel Eleonóra raktárt építtetett Wechselmann Ignáccal.3 Ezt az épületet 1873-ban
Neuwelt Hermann kereskedő átépíttette,4 majd 1875-ben Wéber Antallal bérházat
terveztetett a raktár helyére. A korabeli kritika nagyra értékelte az épület külső
kialakítását,5 a belsőben már 1879-ben átalakításokat végeztek.6 A később a Magyar
Az építési engedélyt 1875. május 7.-én adták ki, 15457 számon. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa április
29.-én tárgyalta az ügyet 546. számon. (BFL II.1.a. 6. doboz)
2 BZ 1876 p. 177., Déry 1991 p. 109.
3 BFL XV.17b.311. 180/1862
4 BPCÍM 1888 p. 389., BFL XV.17b.311. 966/1873, Az átépítés engedélyét avval a feltétellel adta meg a
Fővárosi Közmunkák Tanácsa, hogy egy éven belül sor kerül a bontásra és új épület építésére, később ezt
a tulajdonos kérésére három évre meghosszabbították. (BFL II.1.a. 4. doboz 1873. április 17. 824. szám,
1873. május 29. 1160. szám) Az építkezésre a telek felosztása után került sor. (BFL II.1.a. 6. doboz)
5 „Im Ganzen genommen präsentiert sich der Neuweltsche Neubau als ein praktisches, sowie Stattliches
Wohngebäude und nicht als ein Nutzbau, dessen reichgeschmückte Facade über die Aermlichkeit und Einfachheit
der inneren Anlage hinwegtauschen soll, wie es bei manchen unserer neu geschaffenen Zinshäuser leider noch heute
vorzukommen ist.” (BZ 1876 p. 178.)
6 Kéler Napóleon vállalkozásában. (BZ 1879 p. 347.)
1
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Bank és Kereskedelmi Rt., majd az Angol Magyar Bank tulajdonába került épületre 1912
körül újabb emeleteket húztak. A II. világháborúban kiégett, lebontották.7
Egykori képéről Klösz György szép felvétele alapján tájékozódhatunk. A homlokzat
kompozíciója az 1872 és 1873 között épült Egyesült Fővárosi Takarékpénztár épületének
homlokzati koncepciójával és a Fuchs-házzal rokon, a díszítményei az azonos időben
épült Fuchs-házéval szinte azonosak.8 A bérház körúti homlokzata hét tengelyes, az
ablakaxisok viszonylag távol helyezkedtek el egymástól. A három szintes, mindenhol
választópárkányokkal tagolt homlokzatot a széleken kis kiülésű rizalitok tagolták. Ezek
a rizalitok rátétként szerepeltek az épületen, így a sarkokon „cikcakkos” az
épületkontúr, a széleken pedig Wéber Antal építészetében szokásosan egy semleges sáv
maradt. Ebben az esetben erre a részre – a későbbi művek teljesen sima kialakításához
képest – még ráfutottak a párkányok. A földszinten félköríves záródású üzletportálok
voltak. Az archivoltok a választópárkányokra támaszkodtak - az Egyesült Budapesti
Fővárosi Takarékpénztár épületéhez hasonlóan -, a nyílások közötti faltesteket önálló
pillérként is értelmezhetjük. A rizalitokon ezek helyett a lábazatra, mint posztamensre
állított pilaszterek álltak. A körúti bejáratot mindössze egy axis szélességben erkély
emelte ki, ezt oszlopok támasztották alá, párkányzatában a konzolok a korlát osztását
követték.
Az emeleten, a rizalitokon megismétlődtek az erkélyek, oszlopos alátámasztás helyett
szintén a korlátosztást követő konzolokkal. A balluszterek a homlokzat síkjába
visszahúzva megjelentek az első emeleti ablakok kötényében is. Az ablakok minden
emeleti szinten füles keretezésűek voltak, ehhez az első emeleten konzolokkal
alátámasztott szögletes timpanon, a második emeleten íves timpanon csatlakozott. Az
első és második emelet egyenes záródású ablakait a felső szinten íves nyílások követték.
Az épületet fogsoros, konzolos párkány zárta le, alatta gazdag füzérdísz volt.
„A bejáróból négy oszloppal tagolt előcsarnokba léptünk. Ettől jobbra indult a sarkain
lekerekített, három karú lépcső. A páros, dór pilaszterekkel tagolt udvarnak csak egyik oldalán
volt függő folyosó.”9
A homlokzat kialakításában tetten érhető a hármas tagolásra való törekvés, az
erőteljesebb formálású földszint után díszített első emelet következett, a legfelső szint
visszafogott kialakítású. Ybl Ervin az épületet úgy értékeli, hogy ezen már jelentkezik
Wéber önálló neoreneszánsz hitvallása.
Terv:
Alaprajz BZ 1876 p. 180.
Archív felvétel:
Saroknézet (1880-as évek vége) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000799
Irodalom:
BZ 1876 p. 177-178., BZ 1879 p. 347., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p.
99., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 422., 442., Déry 1991 p. 109., Déry-Merényi 2000 p.
26.

Ybl 1957 p. 422.
Ez utóbbi az azonos épületszobrászati műhellyel is magyarázható.
9 Ybl 1957 p. 422.
7
8
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Ádám-palota - Budapest

Cím: Budapest, VII. kerület, Bródy Sándor utca 4.
Eredeti címe: Budapest, Sándor utca 1.1
Hrsz.: 36559
15611 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1875-762
Megbízó: Ádám Károly
Vállalkozó: idősebb Bobula János
Asztalosmunka: Thék J.3
Freskók: Lotz Károly4
Épületszobrászat: valószínűleg: Dinnert Ferenc, Lotz Károly vázlatai alapján5
Ádám Károly textil-kereskedő6 megbízásából tervezte Wéber Antal ezt a városi palotát
1875-ben, a kivitelezés építőmestere Bobula János később átveszi saját házához7 a
jellegzetes homlokzati tagolás megoldását. Az épületet 1908-ban Dessewffy Miklós
Az épület műemléki tudományos dokumentációját Kemény Mária készítette el, részletesen közli a telek
számozásának történetét. (Kemény 1987 p. 9-11.) A Nemzeti Múzeum körüli palotanegyed beépítésének
részletes története: Hatolkay 1958, Hatolkay 1960.
2 Az építési engedélyt 1875. május 10.-én adták ki 15 605. számon.
3 BZ 1876 p. 151.
4 BZ 1876 p. 324., Ybl 1938 p.3.
5 Kemény Mária meggyőzően érvel a szerzőség mellett, Déry Attila Schaffer Károly szerzőségét
valószínűsíti. (Kemény 1987 p. 21., 43-44., Déry 1991 p. 100.)
6 Bizonyos helyeken selyemfonal- más helyeken vászon- és fehérnemű-kereskedőként említik. (BPCÍM
1888 p. 228., Kemény 1987 p. 11.)
7 Sugárút 62. szám alatt építette. (Ybl 1957 p. 425.)
1

137

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

részben bővíttette,8 de az átalakítások nem érintették a homlokzatokat. Az épület a II.
világháború alatt több helyen megrongálódott, 1958-ban homlokzati és belső
helyreállítás történt.9 Az épületet kívülről is díszítő falfestményeket többször
restaurálták.10
Ezek a festmények hordozzák az építészeti kialakítás igényessége mellett az Ádámpalota egyediségét. A külső festményeket és az eredeti belső dekorációt Lotz Károly
készítette 1876-ban. A belső térben kisebb lunettekben puttók játékai, nagyobbakban a
négy évszak volt, az első emelet középső termébe vezető ajtó felett Galathea diadala
szerepelt, benn figurális és indadíszes pannók kaptak helyet.11 A loggia mennyezetképe
Ámor diadalszekerét ábrázolja.12

Galathea diadala. Lotz Károly festménye az Ádám-házból

A háromemeletes épület függőlegesen is hármas tagolású, a két szélső axishoz képest a
középső rész visszaugratott, az első két szinten oszlopos loggiával alakul ki fedettnyitott tér. A homlokzat földszintje rusztikázott felületű kővel burkolt,13 a lábazati
párkány folytatása a nyitott rész oszlopainak posztamens-párkánya. A szélső axis
ablakainak egyszerű keretezése körül a kváderkövek vörösmárványból vannak, az
ablakkötényben kör motívum, a falfelület itt rusztikázott. A középső részt oldalt
pilaszterek, középen oszlopok osztják, a bejárat mellett két félköríves ablak van, ezek
primer keretezése megegyezik a rizaliton lévővel. Az ablakkötény motívuma
megjelenik az oszlopok által tartott gerenda alsó felületén. Az oszlopos tagolás a beljebb
lévő falfelületen keskeny pilaszterekkel ismétlődik meg. A földszintet triglifes párkány
koronázza, mely a középső részen kiugrik. A ki- és visszaugratások az egész
kompozícióban végigkövethetők.
Az első emeletet alul a könyöklőpárkány fogja össze, ez a középső részen az erkélynél
kissé kiugrik. A rizalit ablaka félköríves záródású, a primer keret pilaszteres,
archivoltos, záróköves. A szekunder keret kiugrik a falsíkból, a belsővel egyező
kialakítású pilaszterek tartják az állókonzolt, amin a timpanon nyugszik. Az
Almási Balogh Lóránd tervei szerint. (Tervek a FNyMT-ban, jelenleg lappanganak)
Kisebb felújítások később is történtek a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalat kivitelezésében. (BFL
XV.17.e.306.BMF 965)
10 1958-ban, 1977-ben, 1988-ban. (www.immovalore.hu/M48.html, letöltés ideje: 2002. december)
11 Ybl Ervin beszámolója szerint Lotz a Wéber által készített tervekbe festette bele első vázlatait. (Ybl 1938
p. 141.)
12 A festmények részletes leírása: Ybl 1938 p. 139-143., néhány festmény a Budapesti Történeti Múzeum
tulajdonában van. (Ybl 1981 p. 86.) A festmények ikonográfiai programját Kemény Mária részletesen
elemzi. (Kemény 1987 p. 16-21., 40-43.) Az emeleti szalon kilenc pannója és egy nyolcszögletű
mennyezetkép ma a Sándor-palota díszebédlőjében vannak. (Sinkó 2003 p. 88.)
13 A korabeli meghatározás szerint részint puha tétényi mészkőből, részint vörös és isztriai márványból
készült. (ÉPIP 1877 p. 65.)
8
9
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ablakkötényben balluszter van. A középső részen a loggia tetejét korintoszi oszlopok és
pilaszterek hordják a földszintivel megegyező rendszerben, az ezek által hordott
párkány már nem fut végig az épületen, önálló tömeggé emelve a középső axisok első
két szint oszlopos motívumát.

Földszinti ablak

Rizalit

Részlet

Az emeleten belül három nyílás, két egyenes záródású ablak, és egy félköríves záródású
ajtó van. Az ajtó keretezése hasonló, mint ezen a szinten a rizaliton lévő ablak primer
kerete. Az eltérés annyi, hogy a pilaszter feletti párkány kifut oldalra, így ez a rész
kétszintessé válik, a szélső ablakok felett ez a párkány adja a keretezést.
Tulajdonképpen egy Palladio-motívum alakul így ki. Ezen állnak a félszint magasságú
kisebb pilaszterek. A szint frízében a belső részen a földszintről ismert ablakköténymotívum ismétlődik meg. Ezen a részen az utcáról is láthatóak Lotz Károly freskói.

A középrész első emelete

A középrész második emelete

A felső szinten az oldalrizalitok toronyként emelkednek ki, az épület állókonzolos
főpárkánya követi az alaprajzi kontúrt. A rizaliton félköríves záródású ikerablak van,
keretezése nem ugrik ki a homlokzatból, az archivoltos, pilaszteres, záróköves keretezés
felett koszorúk vannak. A keretezés alatti báboskorlát már kissé kijjebb van, mint a
falsík, az ezt tartó konzolok oldalnézete, keskenyebb formában – a korlát oszlopának
hasonló képével – megjelenik a falsíkon. A visszaugratott részen – az utcáról már

139

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

takarva – egyenletes osztásban pilaszterek között három, archivoltos, záróköves nyílás
van, az ívzugokban szobrokkal.
A főpárkány gondosan szerkesztett, a pozitív és negatív sarkokon nem ugrik a minta
ritmusa, nincs félkonzol, vagy félrozetta. Az épület szélén, ahol szomszédaihoz
csatlakozik, semleges – téglával burkolt sáv van, ebből kiemelkedik a homlokzat síkja és
a sarkokon a párkányok befordulnak, tömegszerűvé téve a homlokzatot.
Az egész épület faragott kőből készült, vörösmárvány lábazaton, a homlokzat szélén a
visszaugratott függőleges sáv téglával burkolt.
A bejárati tér korintoszi pilaszterekkel tagolt, ezek között vállmagasságtól a
pilaszterfőig a homlokzat ritmusát ismételve dór pilaszterek és negyedpilaszterek
osztják a falfelületet. A főpárkány felett fiókos dongaboltozat, a belső udvar mellett
keresztboltozat van. Ebből a térrészből jobbra nyílt a kör alaprajzú főlépcső. Az udvart
hátsó oldalán Palladio-motívum ékesíti, alatta fehér márványkút volt. A vörösvári
kastélyhoz hasonlóan a személyzeti szobák itt is egy közbeiktatott félszinten, az udvari
részen kaptak helyet. A reprezentatív belső terek természetesen az utcai oldalra
kerültek, díszítésükben az architektonikus elemek gazdag és következetes
alkalmazásán kívül Lotz Károly festményei voltak a meghatározóak. A különböző
belmagasságú részekből összeálló térstruktúra magassági különbségeit a főszintek közé
beiktatott mezzaninokkal egyenlítette ki a tervező. Az udvari részek szintszáma így
kettővel több. Az udvari homlokzatok a pesti bérházak utcai homlokzataihoz
hasonlóak. A párkányokkal gazdagon tagolt felületeken, a földszinten félköríves
nyílások majd feljebb fülesablakok következnek. Ezek közül a harmadik szintiek
timpanonos koronázást kaptak, az ötödik szintiek között a falfelület pilaszterek
tagolják.

Bejárat

Nagyszalon

Az Ádám-palota - nem véletlenül - Wéber Antal legismertebb alkotása.14 Elsőre – a kor
zártsorú beépítésű épületeihez képest – nagy plaszticitása és a kőanyag nemessége hívja
fel az épületre a figyelmet. Azonban alaposabban megnézve és elemezve a homlokzati
kompozíciót, feltűnő az architektonikus díszítés következetessége. A párkány
14

Ybl Ervin megítélése szerint: „Ybl Miklós legkiválóbb műveivel vetekszik.” (Ybl 1957 p. 424.)
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rendszere, a visszatérő motívumok rendkívül átgondoltak. Például a párkányok közül
csak a földszint feletti fut végig az épület teljes szélességén, de a másik kettő vonala is
folyamatosan megjelenik más motívumokban.15 A ház értékét tovább növeli a
társművészetek megjelenése és az, hogy a tervező építész láthatóan remekül együtt
tudott működni a freskókat készítő Lotz Károllyal. Az épületet már építésekor nagyra
értékelték, tervei szerepeltek a Párizsi kiállításon is.16
A rendkívül nemes homlokzat hármas kompozíciója legelőször talán Palladio villáit
juttatja eszünkbe, elsősorban a hármas tagolás erős tömegessége és a középső szakasz
oszloprendes kialakítása miatt. Bár Palladio villái – jellemzően – középen portikuszos
kialakításúak, és a timpanonos rész kiemelkedik a tömegből, de találunk példát arra is,
hogy – kicsit várszerűen – a sarkok emelkednek magasabbra a tömegben.17 Ha városi
palotái felé fordítjuk figyelmünket – a zártsorú utcabeépítés eredményeként is –
Palladio több esetben egyenes párkányzáródású oszlopos középrizalitot tervezett a XVI.
században,18 és a nem egyenletes oszloposztásra is van építészetében példa.19

Földszinti alaprajz

Első emeleti alaprajz

A lábazati párkány az oszlopok posztamens párkányán, a felső szint könyöklőpárkánya az
erkélykorláton és a rizalitok ablakai alatt.
16 BZ 1878 p. 237.
17 Ilyen például a Villa Pisani Bagnolo di Lonigoban – szélesebb kompozícióval – és a kérdéses szerzőségű
Villa Trissino a Vicenza melletti Cricoliban.
18 Ilyen a Palazzo Antonini Udinében, ami befejezetlensége miatt maradt timpanon nélkül, illetve az
oszloprendekkel kialakított homlokzatú Palazzo Chiericati. A toronyszerű tömegek közé szorított
nyílásrendű forma a venetoi villa- és lakóház-építészet típusmegoldása. Az Ádám–palotát ennek a
leegyszerűsítéseként is értelmezhetjük.
Zádor Anna a Palazzo Chiericati udvari homlokzatának előképi szerepére is felhívja a figyelmet, illetve a
„Négy könyv” atrio toscano-jával rokonítja. (Zádor 1970 p. 156.)
19 Villa Cornaro Trevisoban, Villa Pisani Montagnanaban, Villa Badoer Rovigoban, csak néhányat
említve.
15
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Hosszmetszet
Tervek:
Építési tervek: helyszínrajz, alaprajzok, metszet, homlokzat (1875, Wéber Antal) FNyMT hrsz.: 36559
(tervek lappanganak, közli: Kemény 1987, részben közli Ybl 1957 p. 425.), Átalakítási tervek: metszet,
homlokzat, részletrajzok (1908, Almási Balogh Lóránd) FNyMT hrsz.: 36559 (tervek lappanganak, közli:
Kemény 1987) Átépítés: (Havady Lászlóné, 1987) BFL XV.17.e.306 BMF 965 doboz
Archív felvételek:
Szalon (Klösz György, 1876) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000230, Belső tér (Klösz György felvételei, 1887)
BTM K ltsz.: F.64.780.63, F.64.780.81, F.64.780.68, F.64.780.71, F.64.780.63
Irodalom:
BZ 1876 p. 324., ÉPIP 1877 p. 65., BZ 1878 p. 327., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Edvi
Illés 1896 p. 99., 189., Tárgymutató 1899 p. 59., Jakabffy 1907 p. 3., Pallas XVI. p. 1001., Fábián 1937 p. 263.,
Kismarty-L. 1945 p. 38., Ybl 1957 p. 424-426., 442., Merényi 1970 p. 27., Zádor 1970 p. 156., Kemény 1987,
Déry 1991 p. 100., Déry-Merényi 2000 p. 26.
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Halász-ház - Budapest

Cím: Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 11/A.
Eredeti címe: Budapest, Eötvös utca 13.
Hrsz.: 29454
15 509 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1875-771
Megbízó: Halász Gedeon
Vállalkozó: idősebb Bobula János
Épületszobrászat: valószínűleg Schaffer Károly2
Wéber Antal 1875-ben tervezte a házat Halász Gedeon földbirtokos számára,3 a
kivételesen plasztikus hatású homlokzat ívzug szobrai Lotz Károly kartonjai alapján
készültek. Az eredeti terv és a megvalósult kapu nem egyeznek.
A Halász-ház háromszintes, a lábazatszerű földszint felett két, áttört emelet következik,
amit gazdagon díszített frízzel ellátott konzolos főpárkány és kőbábos attika zár le. A
homlokzati ritmust az ablakaxisokon kívül az emeleti axisok közötti oszlopok – és
ezekkel egy vonalban – az attika pillérei határozzák meg.

1 BZ 1876 p. 85., BZ 1877 p. 321., Építési engedély kiadásának időpontja: 1875. augusztus 13., építési
engedély száma: 28 312. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa augusztus 5.-én tárgyalta az ügyet 925. számon.
(BFL II.1.a. 6. doboz)
2 Lehetséges, hogy Hentsch Ignác műhelyében Dinnert Ferenc készítette az épületet díszítő szobrokat.
(Déry 1991 p. 65.)
3 (BPCÍM 1888 p. 306.) Halász Gedeonnak egyébként Hauszmann Alajos is tervezett épületeket 1872 és
1873 között Tetétlenen kastélyt, illetve 1880-ban bérházat a Veress Pálné utcában. (Hauszmann 2 p. 141.,
158.)
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A zárt földszinti felületen rusztikázott és sima burkolatcsíkok vannak kőből,4 ezt a
horizontális hangsúlyt az ablakok és a kapu nyílása ellensúlyozza. A félköríves
záródású ablakok felett archivolt van, záróköve konzolszerűen kialakított. Az
archivoltot nem tartja pilaszter, csak pilaszterfőre támaszkodik. A lehetséges pilaszter
vonalát azonban megadja a kőosztás sima részének fuga-vonala. A kapu keretezése
hasonló, avval a módosítással, hogy az archivolt megkétszereződik, a nyíláshoz
közelebbi primer keret keskenyebb és ezt egy negyedpilaszter tartja. Az ablakok alatt a
lábazatban pincenyílások, felettük azonos szélességben, füles keretben füzérdísz van,
kialakítása a főpárkány frízéhez hasonló.

Első emelet

Második emelet

Az emeletek kialakítása hasonló, csak az oszloprendben és a szobrászati díszítésben
térnek el egymástól. A tagolás két rétegű, az oszlopsor mögött Palladio-motívumos
nyíláskeretezések vannak. Az első emeleten ión oszlopok tartják a válsztópárkányt, az
architráv egészen enyhén golyvázódik, a nyíláskeretezés is ión-oszlopos. Az ablakok
előtt kőbábos korlát van, a korlát méretét az oszlop posztamense határozza meg. Az
ívzugokban balról női, jobbról férfi alakok támaszkodnak a rövid vállpárkányra.

A homlokzat ma

Földszinti ablak

Kapu

A korabeli meghatározás szerint részint puha tétényi mészkőből, részint vörös és isztriai márványból.
(ÉPIP 1877 p. 65.)

4
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A második emeleten a főpárkányt tartó oszlop korintoszi, az ablakokat ión oszlopok
keretezik. Az ívzugokban angyalok szobrait láthatjuk.
Az épület széle téglával burkolt, erre rákanyarodik az összes párkány, szemből nézve
tömegessé, rövidülésben tekintve reliefszerűvé téve a homlokzatot.
A földszinten és a harmadik emeleten három- az első és a második emeleten négy
szobás lakások voltak, a pincében kapott helyet a mosókonyha és a fáskamrák. Bár már
1879-ben kiadták az első átalakítási engedélyt, az udvarban lévő kocsiszínből és
istállóból is lakásokat alakítottak ki, a homlokzat máig megmaradt eredeti formájában.5
A Halász-ház Wéber Antal egyik legkiérleltebb épülete, homlokzati kompozíciója a
velencei Liberia di San Marcohoz nyúlik vissza. A téglából készült szélső sávra „rátéve”
a homlokzat az itáliai reneszánsz loggia-homlokzatainak gyönyörű idézete. Kivételesen
plasztikusan oldotta meg az építész a homlokzat kialakítását, tapasztalhatjuk rajta a
klasszikus szabályok pontos ismeretét és a formai biztonságot.

Az épület széle az első emeleten

Az épület széle a második emeleten

Tervek:
Építési tervek: Alaprajzok (az eredeti terv lappang, közli: Bibó 1970) Átalakítási tervek (1936) (az eredeti
terv lappang, közli: Bibó 1970)
Archív felvétel:
Homlokzat Jakabffy 1907 p. 2.
Irodalom:
BZ 1876 p. 85., BZ 1877 p. 321., ÉPIP 1877 p. 65., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Edvi Illés 1896 p. 99.,
Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 426., 442., Bibó 1970, Déry 1991 p. 65., Déry 2006 p.
217.

A terveket Jahn József készítette, (ÉPIP 1879 p. 97-98.) lehetséges, hogy a tulajdonos egyszerűen azért
választott új építészt, mert annak is az Eötvös utcában volt háza. Ezt a kiválóbb épületek közt sorolták fel.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1884-ik évi működéséről. Budapest. p. 73. (BFL II. 1.a. 86.
köt.)Az épület műemléki tudományos dokumentációját Bibó István készítette el, részletesen beszámol a
későbbi átalakításokról is. (Bibó 1970 p. 9.)

5
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Széchenyi István szobrának talapzata - Budapest

Cím: Budapest, V. kerület, Roosevelt tér
Építés ideje: 1876
Megbízó: Széchenyi István szobrának felállítására alapított szoborbizottság
Vállalkozó: Bobula János
Szobrok: Engel József
A legnagyobb magyar halála után egy évvel már 1861-ben felmerült egy emlékszobor
felállításának gondolata, szoborbizottság alakult Dessewffy Emil gróf elnökletével.1
1865-ben szobrászati pályázatot írtak ki, majd 1866-ban a négy legjobb pályaművet
beadó szobrász részvételével második forduló után Engel Pál mintáját értékelték
legmagasabbra.2 Többszöri javítás után 1867. június 4.-én fogadták el a végleges
szobormintát, Ybl Miklóst, Szkalnitzky Antalt és Wéber Antalt felkérték a talapzat
megtervezésére, végül Wéber tervét találták a legjobbnak.3 1874-ben további pályázatot
írtak ki a talapzat alakjainak megmintázására, amit szintén Engel József nyert.
1879 novemberében leplezték le Széchenyi István szobrát, melyet Bécsben öntöttek.4
Történelmünk nagy alakja díszmagyar ruhát visel, balja kardján nyugszik, jobbjában
tekercset tart. A majdnem 5 m magas szobor 8,4 m magas matthauseni gránit talapzaton
áll,5 a talapzat mellékalakjai Neptun a hajózás, Ceres a fölművelés, Vulcan az ipar és
Minerva a tudomány római istenei. Az adakozásból épült alkotás költsége 120 000
forint volt.
Érdekes adalék Wéber Antal – és Engel Pál - alkotói személyiségének megismeréshez
egy 1879-ben megjelent cikk, amely a szerzőség kérdéséről szól.6
ÉPIP 1879 p. 306.
Liber 1934 p. 165.
3 Sisa 1994 p. 60.
4 ÉPIP 1880 p. 31.
5 „6,5 m mély, 1 m vastag beton rétegen nyugszik, a beton rétegre a tulajdonképpeni alapfalazat csupa téglából és
cementtel épült, s erre 136 ezer tégla használtatott fel. A szobor-bizottság megkötötte a szerződést bajorországi vörös
gránitkövek szállítására, s az illető cég kötelezte magát 2 év alatt szállítani a köveket” (ÉPIP 1877 p. 63.)
6 ÉPIP 1879 p. 314.
1
2
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„A Széchenyi-szoborra vonatkozó, lapunk minapi számában közölt adatokat napilapjaink
legtöbbje átvette. Engel József jónak látta ez alkalomból egy nyilatkozatot küldeni az illető
napilapokhoz, a melyben azt állítja, hogy „a Széchenyi-szobornak nem csupán fő- és mellékalakjait ő mintázta, hanem hogy a talapzat is az ő terve szerint foganatosíttatott s hogy Weber
Antal építész csupán a részletezéssel és a talapzat fölállításával volt megbizva.” Ez állítás
ellenében ki kell nyilatkoztatnunk, hogy fölkeresvén Engel ur műtermét saját szemeinkkel
győződtünk meg róla hogy Engel a talapzat alakítására vonatkozó eszméjét annak idejében
kifejezte ugyan a mennyiben egy kisded viasz-mintában a talapzatot illető alapgondolatot
csakugyan ő adta meg (s erre hivatkozik most, mint a talapzatra vonatkozó tervére) de azért e
talapzatot – nézetünk szerint – még sem ő, hanem Weber fogalmazta.
Wéber Antal építész ur részéről egyébiránt föl vagyunk hatalmazva annak kijelentésére, hogy reá
nézve a fölvetett kérdés oly csekély fontossággal bir, hogy a szóban lévő talapzat szellemi
tulajdona iránti igényeit s az azzal egybekötött dicsőséget Engel urnak szívesen cedálja.”

A legnagyobb magyar szobra egyszerűen tagolt nyolcszög alaprajzú csonkagúlán áll, a
talapzat felfelé visszalépcsőzik, a szobor alatt párkány van. A fő nézőponthoz képest
átlósan helyezkednek el a mellékalakokat hordozó talapzatrészek, a finom profilú
párkánnyal összefogva. A kompozíció két lépcsőn áll.
Tervek:
Nézet ÉPIP 1979 melléklet
Archív felvételek:
Nézetek (Erdélyi Mór, 1900-1910 között) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 001785, (1890-es évek) FSzEK - BP
Fotótár ltsz.: 000859, Edvi Illés 1896 p. 228.
Irodalom:
ÉPIP 1877 p. 63., ÉPIP 1879 p. 306., 314., ÉPIP 1880 p. 31., Edvi Illés 1896 p. 226., 229., Jakabffy 1907 p. 3.,
Liber 1934 p. 165-171., Ybl 1957 p. 428., 442., Sisa 1994 p. 60.
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Forgó-ház - Budapest

Cím: Budapest, V. kerület, Havas utca 7.
Eredeti címe: Budapest, Havas utca 7.
Hrsz.: 23920
Építés ideje: 1876-771
Megbízó: Forgó István
Vállalkozó: Kéler Napoleon2
Kőfaragó: Áprily, Huber3
Épületszobrászat: Szandház-műhely4
Vasszerkezet: Schlick cég, Oetl cég
1876-ban tervezte Wéber Antal Forgó István üvegesmester Havas utcai bérházát.5 Az
1833-ban Szegeden született megrendelő több épület kivitelezésén dolgozott együtt az
építésszel, megbecsült polgár volt.6 1857-ben nyitott üzletet Pesten, 1867-re már fővárosi
bizottsági tag lett, 1882-ben önálló „üvegfestészeti műintézetet” nyitott. Az üvegipar
terén szerzett érdemeiért 1885-ben nemességet kapott és a Belvárosi Takarékpénztár
igazgatóságában is helyet foglalt.7

1 Építési engedély kiadásának időpontja: 1876. október 9. építési engedély száma: 31 142. A Fővárosi
Közmunkák Tanácsa szeptember 18.-án tárgyalta az ügyet 1113. számon. (BFL II.1.a. 7. doboz)
2 BZ 1876 p. 307.
3 BZ 1877 p. 103.
4 Déry Attila bejárati kapu feletti „Klári-udvar” feliratot és az azt tartó angyalpárt említi a Szandházműhely műveként, ez későbbi átépítés eredménye. (Déry 1991 p. 110.)
5 Forgó István a telket 1876 júliusában vásárolta. (BZ 1876 p. 243.)
6 A Fiókzálogház és az Erdődy-villa építésénél és ő készítette az Egyetemi Könyvtár üvegesmunkáit is.
(Sisa 1994 p. 186.)
7 Pallas VII.
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Az eredeti terven az épületnek manzárdteteje van, hatalmas műteremablakkal.8
A Forgó-ház homlokzata öttengelyes, a két szélső tengely rizalitként ugrik ki az
emeleteken, a középső három kicsit közelebb van egymáshoz, ritmusuk így nem
egyenletes. Hármas tagolású a homlokzat függőlegesen is, a lábazatszerű földszint és
félemelet felett választópárkány van, majd az első és második emelet alkot egységet,
amit a harmadik emelet zár le. A homlokzat vakolt, csak a legalsó szint
nyíláskeretezései, a könyöklőpárkányok, balluszterek és a zárópárkány készült kőből.

A homlokzat ma

Az alsó sávban a rizalitokon bejáratok vannak, középen nagyméretű pinceajtók kaptak
helyet.9 A bal oldali bejárat a pincébe vezet, egyszerű keretezése felett dísztelen
szemöldök van. A jobboldali bejárat vezet a lakásokhoz, két oldalt toszkán pilaszterek
keretezik, a szemöldök felett közvetlenül kisméretű ablak van, architráv profilú kerete
körül az épület egészétől elütő másodlagos keretként voluta van.10 Eredetileg a
kapunak aediculás kerete volt, a timpanon csúcsa a választópárkány alatt volt,
korintoszi pilaszterek tartották. A kapukeretekkel azonos kőből készült lábazat
egyszerű profilozású, a földszinti sáv vakolt felületét egyenletesen osztják a követ
mintázó vakolatba húzott csíkok. A félemelet ablakai a középső három axisban
ablakkötényükkel felülnek a pinceablakok kereteire, így távolabbról tekintve egy
egységet alkotnak. Az ablakok közötti falsávok széles pilaszterként emelkednek a
szintválasztó párkány alatt. A választópárkány az első emelet övpárkányával széles
választósávot alkot a földszinti rész fölött.

A Forgó házat a Fővárosi Közmunkák Tanácsa éves jelentései között a kiválóbb építkezések között
sorolta fel. (BFL II.1.a. 85.köt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1876 évi működéséről.
Budapest, 1877. p. 38.)
9 Ezek valószínűleg eredetileg csak ablakok lehettek a keretezés alsó részének formája alapján.
10 Nem csak az épület többi részétől, de Wéber Antal más épületeinek formavilágától is gyökeresen
különbözik ez az elem, feltételezhetjük, hogy későbbi átalakítás eredménye s kapu feletti domborművel
és felirati mezővel egyetemben.
8
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Az első emeleten az ablakok keretezése pilaszteres-archivoltos, az archivolt tetején lévő
zárókő konzolmintájú kialakítása hasonlít a második emelet könyöklőpárkányait tartó
konzolok megformálásához, a pilaszterekre ráfut a kőosztást utánzó vakolatminta. A
középső három nyílás alatt erkély van, a rizalitokon az ablakkötényben ballusztrád
kapott helyet.11 A második emelet ablakainak keretezése egyezik az első emeletével, a
különbség annyi, hogy ezeket nem fogja össze a teljes szinten könyöklőpárkány, csak a
középső három ablaknál, de ott is csak visszaugratva az ablakok között.

A felső két szint

Rizalit

A harmadik emeletet erőteljesebb választópárkányára, mint könyöklőpárkányra ülnek
az ablakok. Keretezésük egyszerű, csak architrávprofil fut rajtuk végig. A földszinti
megoldás ismétléseként pilaszterként tartják a konzolos főpárkányt. Ezen a szinten a
falfelület osztása úgy alakul, hogy minden második sáv keskenyebb.12A főpárkány
vonala követi az alaprajzi kontúrt, a rizalitok és az épület szélénél a konzolok beforduló
képe szép ritmusban jelenik meg, az épület homlokzata melletti semleges kialakítású
sáv itt – még Wéber Antal épületeihez mérten is - viszonylag széles.
Az udvari homlokzat a főhomlokzat osztását követi, itt a középső részben félköríves, az
oldalsó axisokban egyenes záródású ablakok vannak. A homlokzat alsó sávjának bal
oldalán van a kapuáthajtó, ennek egyszerű füles keretezése felett archivolt van, ami
zárókővel kapcsolódik a szintválasztó párkányhoz. A középrizalitot két pilaszter
keretezi, a pinceablakok füles keretezésűek, a magasföldszint ablakai archivoltosak,
közöttük kisebb magasságú dór pilaszterek vannak. A félköríves nyílások ritmusa nem
egyenletes, a középső keskenyebb, a kiosztás a homlokzati arányrend fordítottja. Az
emeletek kialakítása a földszintét követi, de itt nem a középrészt, hanem az oldalsó
axisokat keretezi zömök pilaszter, a középső archivoltos ablakok vállpárkánya a szélső
részig kifut.
A földszintet változó funkcióval használták, az emeleteken egy-egy lakás kapott helyet,
az utcai oldalon három szobával, a hátsó részeken mellékhelyiségekkel.
Az álló téglalap alakú kompozíció elsőre egyszerűnek, vagy szokványosnak tűnik, de a
falfelületek pilaszterként való szerepeltetése és a finom ritmusváltás a középső három
11
12

Feltételezhetjük, hogy az erkélykorlát eredetileg ehhez hasonló kialakítású volt.
A Szerb-házhoz hasonlóan.
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axisban mégis egyedivé teszik ezt az épületet is. Az itáliai reneszánsz tanulságait a
hármas tagoláson kívül csak nagyon áttételesen hordozza ez az épület.
Az épület belső tereit 1913-ban, majd 1933-ban alakították át,13 helyreállítás 1991-ben
történt.14

Emeleti alaprajz
Tervek:
Építési tervek: emeleti alaprajzok, homlokzatok (Wéber Antal) FNyMT hrsz.: 23920
Irodalom:
BZ 1876 p. 243., 307., 339., BZ 1877 p. 103., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián
1937 p. 263., Ybl 1957 p. 428., 442., Déry 1991 p. 110., Belváros 1993 I. köt. p. 272-273., Déry 2005 p. 110.

13
14

Belváros 1993 I. köt. p. 272-273.
Déry 2005 p. 110.
151

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

Frankl-ház - Budapest

Cím: Budapest, V. kerület, Nádor utca 17.
Eredeti címe: Budapest, Nádor utca 15.
Hrsz.: 24583
Építés ideje: 1876-771
Megbízó: Frankl Jakab
Vállalkozó: Schirmbrandt Antal2
Wéber Antal 1876-77-ben sokszor módosítva tervezte Frankl Jakab bankár3 Nádor utcai
házát. Korábban a telken a Vác városához címzett hotel állt, a fennmaradt tervek szerint
kétemeletes, egyszerű épület lehetett.4 A terveken nem szerepel Wéber aláírása, Ybl
Ervin ezt a gyakori változtatásoknak tudja be, Déry Attila azonban Schirmbrandt
Antalnak tulajdonítja az épületet.5 A kivitelezés közben számos nehézség merült fel, az
udvari mellékszárny építése miatt még építésrendőri eljárást is lefolytattak.6
Építési engedélyek kiadásának időpontjai: 1876. május 18., 1876. június 15., 1877. február 22., 1877.
március 20.,1 építési engedélyek számai: 17 500, 24 879, 6 937, 11 311 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa
május 11.-én tárgyalta az első engedélyt 416. számon. A pinceablakok miatt éves, a kiszökellések miatt
egyszeri díj kiszabását javasolta. (BFL II.1.a. 7. doboz) Később azonban a tulajdonos visszakérte a letétbe
helyezett 20 forint előleget, mert a pinceablakok mégsem épültek meg. (BFL II.1.a. 13. köt. A FKT március
23.-án tárgyalta az ügyet 614. számon.)
2 BZ 1876 p. 106., Ybl 1957 p. 427.
3 BPCÍM 1880 p. 71.
4 A tervek szerint 1867-ben egy ablakot ajtóvá alakítottak, majd 1871-ben Knabe Ignác tervei szerint
további átalakításokat engedélyeztettek. Ez utóbbi munka megbízója már Frankl Jakab volt. (BFL
XV.17.b.311. 387/1867, BFL XV.17.b.311. 618/1871)
5 Ybl 1957 p. 427., Déry 2005 p. 221.
6 A tervektől eltérően, kisebb falvastagságot alkalmaztak, amit a hatóság a rákerülő boltozat miatt
veszélyesnek ítélt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa október 12.-én és 26.-án tárgyalta az ügyet, jelentős
1
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A hét tengelyes homlokzat hármas tagolású, a szélső tengelyek ikerablakkal és rizalittal
ugranak ki. A földszintet teljesen takarják az üzletportálok, falfelülete erőteljesebben
rusztikázott.7 Ez az erőteljesebb felületalakítás a rizalitokon is megjelenik, a kőosztást
utánzó vakolatminta a többi falfelületen jelzésszerűbb. Függőlegesen is hármastagolású az épület, a földszint feletti szintválasztó-párkány és a harmadik emelet
könyöklőpárkánya tagolja a homlokzatot.
A földszintet és az első emeletet elválasztó párkány a rizalitokon erkélyként ugrik ki, itt
konzolok tartják. A középső tengelyekben az egyenes záródású ablakok szemöldökében
maszkos füzérdísz van, konzolos timpanon koronázza. Az ablakkötények felett nincs
könyöklőpárkány. A rizalitok ikerablakai félköríves nyílásúak, az archivoltos,
záróköves pilaszteres keretezést kicsit kijjebb ugratva ión pilaszter keretezi. Ez, mint
egy párkányként tartja a második emeleti erkélyt.

Rizalit

Az épület középrésze

A második emelet rizaliton lévő ablakainak formája követi az első emeletiét, keretezése
azonban más. A primer keret egyszerűbb, elmarad az archivolt és a pilaszter, a zárókő
alakja hasonló. A szekunder keret azonban bonyolultabb. Kariatidák tartják a
szegmensíves tört timpanont, melynek orommezőjében növényi díszítés és felirat van.8
Érdekes, hogy ennek osztása nem egyezik az egy szinttel alatta lévővel, az első emeleti
zárókövek tengelyében vannak a pillérek, és az erkélyt valóságosan tartó konzolok. A
második emelet többi ablakánál a primer keret egyszerű, egy architráv-profil fut körbe.
A szekunder keret szegmensíves tört timpanon. Érdekessége, hogy a timpanont tartó
konzol „beforgatott” képe megjelenik a homlokzati felületen.9 Ehhez hasonló megoldás
jelenik meg a könyöklőt tartó konzolnál is. Az orommezőben itt kartus és füzérdísz van.
A legfelső, harmadik emeletet elválasztó könyöklőpárkány a rizalitokon nem bővül
erkéllyé, csak a rizalit kiugrását követi. Az alsóbb emeleteken lévő rusztikázás itt is
pénzbírság kiszabását javasolta, a statikai probléma kiküszöbölésére kötőfalak építését megfelelőnek
ítélte. (BFL II.1.a. 7. doboz)
7 Ez ma már nem látható. (Ybl 1957 p. 427.)
8 ANNO 1878
9 Ezt a formai megoldást csak elvétve alkalmazták a historizmusban a ritka példák egyike a DegenfeldSchomburg palota, Ybl Miklós alkotása.
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megmarad, de csak egy sávban, inkább pilaszter-jellegű.10 A középső öt tengelyben az
ablakok füles keretezést kaptak oly módon, hogy a keretezés lefelé szélesedik, felette
szemöldök van. A zárópárkány frízében téglalap alakú mezőkben füzérdísz van,
minden harmadik mező üres. A rizaliton a fríz sávjában konzolos párkány van. Így, a
főpárkánnyal együtt itt dupla párkány koronázza az épületet.

Első emelet

Második és harmadik emelet

A kompozíció függőlegesen és vízszintesen is hármas tagolású, Wéber életművét
tekintve a részletformálás zsúfoltabb a megszokottnál, és néhány helyen kissé
megbicsaklik a díszítés tektonikus rendje. Feltételezhetjük, hogy ez a sokszor
változtatott terv eredménye, illetve elképzelhető, hogy Schirmbrandt Antal az első
változatok után átvette a tervezést.
A reneszánsz előképekhez alkalmazkodik a kompozíció alapvető rendje, a
részletformákban megjelenik egy kicsit barokkos íz is a szegmensíves, tört
timpanonokkal. Érdekes az első emeleti ablakok „kifordított” konzolos keretezése, amit
a római Palazzo Lateranoról is ismerhetünk.

Íves, tört timpanon
Irodalom:
BZ 1876 p. 106., Ybl 1957 p. 427-428., 442., Déry 2005 p. 221.

Értelmezhetjük úgy is, hogy - mivel minden szinten egyforma széles ez a sáv – ez sarokarmírozás, csak
az alsóbb emeleteken nagyobb felületet foglalnak el az ablakkeretezések.

10
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Erdődy-villa - Budapest

Cím: Budapest, VI. kerület, Andrássy út 104.
Eredeti címe: Budapest, Sugár út 120.
Hrsz.: 28366
Építés ideje: 1877-781
Jelentősen átépítették
Megbízó: gróf Erdődy István
Vállalkozó: Wechselmann Ignác
Kőfaragó: Andreetti, Áprily
Vasmunka: Schlick-féle Öntöde
Üveges: Forgó István2
Freskók: Lotz Károly3
Valóságos belső titkos tanácsos, főlovászmester, aranygyapjas vitéz, a vaskorona rend
nagykeresztese Monyorókeréki Erdődy István gróf 1876-ban telket vásárolt,4 majd 1877ben villát építtetett a Sugárúton.5 A remekbe szabott épület építési költsége – istállóval,
kerítéssel és a kerti munkákkal együtt – 70 243 forint volt. A belső térbe Lotz Károly
készített festményeket, témáik: évszakok allegóriái, virágfüzéres puttók, lovagjáték,
szarvasvadászat, sólyomvadászat, oroszlánvadászat, ahogy a korabeli sajtó

BZ 1878 p. 342. Építési engedélyek kiadásának időpontja: 1877. május 19., 1877. május 27., építési
engedélyek számai: 22 432, 23 687. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa május 24.-én tárgyalta az ügyet 745.
számon. (BFL II.1.a. 6. doboz)
2 MMÉK p. 496.
3 Ybl 1938 p. 48.
4 az adásvételt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa hagyta jóvá. (ÉPIP 1887 p. 504., 551., Siklóssy 1931 p. 163.)
5 Az építéstörténetet és a későbbi tulajdonosokat is részletesen ismerteti Gábor Eszter. (Gábor 1993)
1

155

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

kommentálta: „Valamennyi színdús s egyes részleteik korhívek; méltó díszei egy sportsmann
ékes termének.”6
1894-ben Semsey László vásárolta meg a villát és Meinig Artúr tervei szerint át is
építtette. 1909-ben ismét új tulajdonosa lett a háznak: gróf Széchenyi Lászlóné
Vanderbilt Gladys, aki az amerikai Ernst Flagg tervei alapján végeztetett, az épület
egészét módosító átalakításokat. 1945-ben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság után a
Szovjetunió nagykövetsége költözött az épületbe, az 1960-as években a szomszéd telek
lebombázott épülete helyére a villához modern szárnyat toldottak. Ma az Orosz
Föderáció nagykövetsége.
A korabeli fényképekről, tervekről is megismerhető épületet a szaksajtó így jellemezte:7
„… az épület külsejére nézve pedig csupán annyit kívánunk megjegyezni, hogy a „nemes
egyszerűség” nem phrasis e helyen alkalmazva, hanem a valóságnak teljesen megfelelő jellemzés.
Az egész épület stylje, egész megjelenése és minden részletei megfelelnek a főuri lakóház
lényegének s a Lotz Károly gyönyörű frescoi méltó disz gyanánt egészítik ki a komoly művészi
conceptiot.”

Lotz Károly: Virágfüzéres puttók

Lotz Károly: Oroszlánvadászat

Az eredeti épület Sugár úti főhomlokzata nemesen egyszerű volt, áttört loggiás
középrészét két oldalról zárt rizalitok keretezték.8 A kétszintes épületet konzolos
főpárkány koronázta, a tető alacsony hajlásszögű volt, a Sugár úttal párhuzamos
tetőgerincen kovácsoltvas dísszel. A földszinti burkolat és az architektonikus elemek
kőből készültek, az emelet homlokzatburkolata sárgás színű tégla volt.
A rizalitokon a földszinten félköríves záródású ablakok voltak, egyszerű architrávprofilú keretezésük lefutott a lábazati párkányig, az ablakkötényben rombuszminta
volt. Az ablakok két oldalán pilaszterek álltak, posztamensük a lábazatba esett,
fejezetükből „nőtt ki” az emeleti erkélyt tartó nagyméretű konzol. Az emeleti erkély
kőbábos volt, a nyílás füles keretezést kapott, ezen primer keret fölött konzollal tartott
közli Ybl Ervin. A villa eladása után valószínűleg a tulajdonos vörösvári - szintén Wéber által tervezett –
kastélyába kerültek. (Ybl 1938 p. 4.)
Az Erdődy-villát a Fővárosi Közmunkák Tanácsa éves jelentései között a kiválóbb építkezések között
sorolta fel. (BFL II.1.a. 85.köt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1877 évi működéséről.
Budapest, 1878. p. 35.)
7 MMÉK p. 496.
8 Az oldalhomlokzatok az archív fényképeken kevéssé látszanak és a mai állapot – az átalakítások miatt –
nem őrzött meg belőle semmi lényegeset.
6
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timpanon volt. Érdekes, hogy a timpanon nem közvetlenül, hanem egy vállkő-szerű
elem közbeiktatásával ült fel a konzolokra.9
A középső részt mindkét szinten oszlopok által tartott hármas nyílások tagolták. A
földszinten az oszlopok előtt lépcsősor volt, a posztamensek helyén tagoltan. A tömzsi
toszkán oszlopokra, illetve a szélen falpillérekre ültek az ívek, az ívzugokban
tárcsamotívumok voltak. A falfelület – a rizalitokkal ellentétben - itt sima volt, szorított
fugával rakták a köveket. Az épületen körbefutó szintválasztópárkány és az
erkélykorláttal egybeeső könyöklőpárkány választotta el a két szintet. Az emeleten
karcsúbb toszkán oszlopok tartották az íveket, vállkövek közbeiktatásával. Itt a
széleken is oszlopok álltak, a vállkő párkányként a falig kifutott.10

Vignola: Caprarolai kerti lak

Az Erdődy-villa a XIX. század végén

A nemes homlokzati kompozíció előképe a Vignola által tervezett caprarolai kis kerti
lak lehetett.11 A hasonlóságot elsősorban a kompozíció alapgondolata rejti: hármas
archivoltos nyílás zártabb, egyaxisos tömbökkel keretezve. Vignola épületét is a korlát
tetejével egybeeső könyöklőpárkány és a lábazati párkány fogja össze, mint az Erdődyvilla emeleti részét. A kompozíció nem egyedi a magyarországi historizmus
építészetében, nagyon hasonló a Rózsa-villa12 és Pfaff Ferenc egyik pályatervének
kompozíciója is. 13
Az épület mai képében csak hosszas tanulmányozás után lehet felfedezni itt-ott egy-egy
eredeti részletet, de hatásában már valami egészen más.

Ebben az egységben a legjelentősebb változtatás az erkélykorlát cseréje volt.
A fedett-nyitott tereket beüvegezték, berácsozták a balusztereket kicserélték.
11 A kompozíció alapszemléletében előképként említhető még a Palladio által tervezett Villa Godi Lonedo
di Lugoban.
12 Ismert még Grabovszky- és Balonyai-villa néven is, a Budakeszi út 36.-os szám alatt áll.
13 ÉPIP 1887 melléklet a 22. számhoz
9

10
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Az villa eredeti alaprajzai
Tervek:
Alaprajzok MMÉK 1878 XXVIII. tábla, alaprajzok FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 010169 Átépítés: (1982) BFL
XV.17e.306. BMF.886 doboz
Archív felvételek:
Sugárúti nézet (Rückwardt Hermann, 1889) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000230, (Divald Károly) FSzEK - BP
Fotótár ltsz.: 000484, MMÉK 1878 XXVII. tábla, (Klösz György) közli: Jakabffy 1907 p. 2.
Irodalom:
MMÉK 1878 p. 496-497., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Edvi Illés 1896 p. 99., Jakabffy 1907 p. 3.,
Pallas XVI. p. 1001., Siklóssy 1931 p. 163., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 428-429., 442., Merényi 1970 p.
27., Gábor 1993, Déry-Merényi 2000 p. 26., Déry 2006 p. 61.
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Neuschloss-pavilon - Párizs

Párizsi közkiállítás
Építés ideje: 1878
Lebontották
Megbízó: Neuschloss cég
Vállalkozó: Neuschloss cég

A párizsi közkiállításra1 az Építési Ipar tanúsága szerint csekély lelkesedés mellett
indult meg a felkészülés.2 A hazafias felbuzdulásra apelláló felhívások jó ideig
sikertelenek voltak, az 1877. június eleji beadási határidőt augusztus elejéig kénytelenek
voltak meghosszabbítani.3 A közkiállítás ügyeinek megvitatására a Magyar Mérnök- és
Építészegylet külön bizottságot jelölt ki – melynek tagja volt Wéber Antal is – majd a
benyújtott építészeti anyagok előbírálatát is az egylet végezte.4 Az előzetesen bejelentett
anyagokat következő év február 15.-ig kellett benyújtani, ezeket már a Szapáry Lajos
elnöklete alatt dolgozó bíráló bizottság vizsgálta meg.5
A budapesti Neuschloss cég – a bécsi kiállítás sikerei ellenére – sokáig nem kívánt részt
venni a párizsi felvonuláson, mert ugyan ekkoriban már tengeren túli
megrendelésekkel is büszkélkedhettek, de a francia piac meghódítását reménytelennek
ítélték. Mikor mégis a részvétel mellett döntöttek, Wéber Antalt keresték meg, ki bécsi
pavilonjukat is tervezte. Az építési programról a következőképpen tudósított az Építési
Ipar: „A kiállítási pavilon nemcsak a kiállított tárgyak helyét képezze, hanem az illető
munkanemet önmagában is képviselje. – Nem könnyű feladat volt a pavilonnak nemcsak
A kiállítást 1878. május 1.-én nyitották meg, az Osztrák-Magyar Osztályt Korompay Gusztáv tervezte.
(MN 1878 p. 284., 331.)
2 ÉPIP 1877 p. 254-256., p. 369.
3 ÉPIP 1877 p. 439-441., p. 636.
4 ÉPIP 1877 p. 150., ÉPIP 1878 p. 15.
5 A tagok között találjuk Liszt Ferencet, Pulszky Ferencet, Zichy Mihályt. Ezen bizottság egyetlen építész
tagja Lechner Lajos volt. (ÉPIP 1878 p. 163.)
1
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padlózatát, hanem mennyezetét, külső és belső falait, párkányzatait és oszlopait a parkétozás
különféle nemeivel díszíteni anélkül, hogy a művészi egység kárba veszne. A bécsi pavilontól
eltérőleg minden faragómunka kizáratott, kimondatván, hogy „az épületecske hatása tisztán a
kiállítandó munkanem köréből vett díszítéseken alapuljon.”6
A pavilon végül a cég gyárában öt hét alatt elkészült, még Pesten megtekintette a
magyar bizottság, majd szétszerelve szállították Párizsba. A magyar közönség számára
fájdalmasan a főépületben nem kapott helyet, csak az erdészeti és földművelési
toldalékban állíthatták fel. Az ékszerdoboz-szerű építményről két rajzot ismerünk,
aranymetszéses arányú főhomlokzata az ábrázoláson klasszikus formájú, de a leírás
alapján a sokféle fafajta megjelenésével impulzív hatású lehetett.
„A méter magasságú lamberie sötét diófából készülvén és kívül-belül egyenlően körbefutván, a
pavillon lábazatát képezi. A jávorfa pilléreken berakott dús virágornamentica díszlik, s ezeken
nyugszik a finoman tagozott párkányzat. E felett a két középső pillérnek megfelelőleg pártázat
van elhelyezve, mely aranymezőn a cég magyar nevét viseli, míg alatta ugyanaz francia, oldalt
pedig angol és német nyelven van alkalmazva. A pavillon két külső oldalfala a homlokzatnak felel
meg, (…) csakhogy a pillérek közötti 3-3 osztály nem üres, hanem hat különféle egyszerűbb fajta
parkétmintával van kitöltve. Lépjünk a pavillon belsejébe; a hát és a két oldalfal szintén 3-3
egyenlőtlen mezőre van osztva oly módon, mint azt néha arany lécekhez szegezett selyem
tapétáknál látjuk. Ezen összesen 9 osztály a legdíszesebb és többnyire külön e célra szerkesztett
mintával van berakva. (…) a különféle fák használatából eredő dús szinezés a maur
ornamenticából vett formasokféleség, az az egésznek szép összhangzása csak a szemlélő által
becsültethetik meg. – hogy a padlózat szintén különféle parkétokból és szegélylécekből (bordurok)
izlésesen van összeállítva, az ugyszólván magától értetődik. – Az egész egy 5 méter mély, 4
méter széles, 3,5 méter magas szobát mutat; középen egy íróasztal és néhány szék, a falak mellett
a gyár készítményeinek mutatványai vannak elhelyezve. (a mennyezetről:) A gerincek közt
mélyebben fekvő négyszögekben fehér jávorfa téren, (sötét) diófa díszművek mutatkoznak. A
gerincek látható oldalain meander díszítmény vonul végig; a mennyezet közepét pedig
felülvilágító ablak foglalja el.”
A rossz elhelyezés ellenére a párizsi zsűri – melynek építész tagjai: M.M. Ballu, Lesueur
Bonnet, Uchard, Noguet, Deperthes, Duc, Questl, Viollet-Le-Duc, le Comte de Cardillac,
A. Lenoir, Boeswillwald voltak7 – aranyéremre méltónak találta a művet, és ez a kis
épület hozta meg Wéber számára az uralkodói elismerést is.8
A szétszedhető és újra összerakható épületecskét 5000 forintért kínálták eladásra.
További sorsáról nincs tudomásunk, de valószínűleg – a közkiállítás több, mint 17000-es
nézőszámával – a maga korában ez volt Wéber legtöbbek által csodált munkája.9
Az építészeti koncepció tulajdonképpen nagyon egyszerű, posztamensre állított
pilaszterek tagolják a homlokzatokat, amiket fogsoros, golyvás párkány zár le. A
főhomlokzat középső axisában az attikában és a nyílások felett kaptak helyet a céget
hirdető felirati mezők. Ez a majdnem puritán keret lehetőséget adott a különböző
ÉPIP 1878 p. 259-261.
ÉPIP 1878 p. 144.
A kiállított magyar építészeti munkák: a Főváros kiállításán: Ferenc József tér szabályozási tervei,
Erzsébet-menház, József árvaház, iskolák, magyar államvasutak igazgatósági épülete, a magánépítészek
kiállításán: Ybl Miklós – Bazilika, Schickedanz Albert - dunahíd festménye, Ray Rezső - nyugati vaspálya
igazgatóság épülete, Bobula János - Pokupcsics-palota, Rauscher Lajos – Mintarajz tanoda, Freund Vilmos
– Siketnémák intézete, Pártos Gyula, Lechner Jenő – Kecskeméti városháza, Kauser Lajos és Feszl Frigyes
– Deák síremlék, Steindl Imre – templom, színház, városház Wéber Antal – Bellevue-villa voltak.
8 ÉPIP 1979 p. 89.
9 ÉPIP 1880 p. 40.
6
7
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parketta- és mennyezetminták jó bemutatására anélkül, hogy az architektúra elnyomta
volna a tartalmat.

Mennyezet terve
Tervek:
Mennyezet, homlokzat ÉPIP 1878 p. 260, melléklet
Irodalom:
MN 1878 p. 284., 331., ÉPIP 1878 p. 259-261., Tárgymutató 1899 p. 56.
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Fiókzálogház - Budapest

Cím: Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 3. (Szófia utca sarka)
Eredeti címe: Budapest, Eötvös utca 5. (Kemnitzi utca sarka)
Hrsz.: 29449
Építés ideje: 1879-801
Megbízó: Trefort Ágost kultuszminiszter, mint a Közgazdasági Minisztérium vezetője
Vállalkozó: Medek Vince
Kőfaragó: Andreetti Anselm
Vasmunkák: Schlick-féle Öntöde
Üveges: Forgó és Bugár2
Az Eötvös és Kemnitzi utcák sarkán álló Budapesti Királyi Fiókzálogház terveit 1879ben készítette Wéber Antal,3 aki a korabeli cikk beszámolója szerint meglátogatta „a
külföld e fajta kiválóbb intézményeit”.4 A bokrétaünnepet 1880. május 1.-én tartották,5 1881
áprilisára fejeződött be a kivitelezés.6
BZ 1879 p. 181. Építési engedélyek kiadásának időpontjai: 1877. június 7., 1880. március 16. építési
engedélyek számai: 24 114, 11 536
2 MMÉK p. 452.
3 A tervet Ybl Miklós vizsgálta felül, erről szóló jelentését a Fővárosi Közmunkák Tanácsának ismertette,
majd továbbították a Minisztériumnak. (BFL II.1.a. 10. doboz 1879. június 19.-én tárgyalták 692. számon)
4 ÉPIP 1881. p. 17.
A Fiókzálogházat a Fővárosi Közmunkák Tanácsa éves jelentései között a kiválóbb építkezések között
sorolta fel. (BFL II.1.a. 85.köt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1879 évi működéséről.
Budapest, 1880. p. 24.)
5 ÉPIP 1880 p. 188.
6 A tervezést a következőképpen üdvözölték a gazdasági pangás évei után: (A fiókzálogház) „melynek
tervei egy elsőrangú építészünk irodájában már elkészültek, jövő tavaszon foganatba veszik. Örvendetes pangó
építési iparunkra nézve, s őszintén óhajtjuk, bár minél gyakrabban hozhatnánk ehez hasonló vigasztaló hírt!” (ÉPIP
1878 p. 417.)
1
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A stabilitás és a talajvíz miatt az épület egy méter vastag betonalapra épült, a földszint
és a félemelet falai sóskúti mészkőből készültek. Az emeleteken már csak a
díszítmények készültek sóskúti mészkőből, a falburkolat iszapolt tégla. A maga
idejében korszerű épület födémei tűzmentesek és emeletenként két tűzcsapot helyeztek
el. A szellőzésre „három nagy szívó csatorna van készítve az épület főfalaiban, melyekben a lég
húzását a fűtőkályháknak bennük felnyúló füstcsövei erősítik, nyáron ugyanezen célból külön
tüzelésről van gondoskodva”.7 Az eredeti költségvetésnél olcsóbban 173 253 forint 60
krajcárért készült el az épület, a megtakarítást a belső berendezésre költötték.8
A Fiókzálogház homlokzata mindkét irányban kilenctengelyes, a Szófia utcai oldalon
csak a saroktengely kiemelt, az Eötvös utcai oldalon mindkét szélső axis az. A
homlokzat hármas tagolású, a kővel burkolt alsó két szintet erőteljes fogsorral tartott
párkány választja el a felsőbb – téglával burkolt - szintektől. A negyedik szint felett – az
ötödik övpárkányaként – kis kiülésű párkány zárja le, az egész épületet fogsoros
párkány koronázza. A főpárkány feletti hatodik szintet később építették az épületre.

Emeleti ablak

Kandeláber

Földszinti ablak

A lábazatszerű alsó két szinten nem különböznek az ablaktengelyek kialakításai a
sarkokon, az Eötvös utca felől a középső három axisban bejárat van, különösebb
kiemelés nélkül.9 A földszinti nyílásokat a falburkolathoz képest erőteljesebben
rusztikázott kváderkövek keretezik, a szemöldök közepét zárókő-szerűen alakították ki.
Az átlós rácsok közepén címerpajzs van, az ablakkötényben kapott helyet a pinceablak.
A földszint ablakaira szinte ráülnek az első emelet ablakainak könyöklőit tartó
konzolok. A könyöklők erőteljes kialakításúak, az ablakkeret szinte profilozatlan füles
keret.
A második emelet ablakai félköríves záródásúak, keretüket a téglaburkolatból kiugró
gyémántkváderes kövek alkotják, erőteljesebb zárókővel. Az ablakkötény az
övpárkányba illeszkedik, a kissé kiugró könyöklőt konzolok tartják, alatta
ÉPIP 1881. p. 18.
MMÉK 1881 p. 452.
9 A korabeli publikált terven a szélső axisokban is ajtók vannak, ezeket később befalazták. (A terv:
melléklet az Építési Ipar 1881 1-209-ik számához)
7
8
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tárcsamotívum van. A harmadik emeleten téglalap alakú ablakok vannak, keretezésük
az első emeletiekhez hasonló. Ezen a szinten jelenik meg a szélső axisok kiemelése
ikerablakkal.
A legfelső szint ablakai a harmadik emeletéhez hasonlóak, ráülnek az övpárkányra, ami
az ablakok alatt kicsit kiugrik, itt konzolok tartják. Az egész homlokzat nyugodt
egyszerűséget és az eredeti funkcióhoz igazodó zártságot áraszt, ma a Terézvárosi
Önkormányzat épülete.
A homlokzat zárt tömegével és néhány részletformájával – különösen a Palazzo Strozzit
idéző lámpával – tisztelgés a firenzei reneszánsz előtt. Természetesen a sűrűbb
ablaktengelyek és – az előképekhez képest – megnövekedett szintszám miatt a hatás
kissé módosul, de ez talán Wéber Antal leginkább firenzei ízű épülete.

A Fiókzálogház alaprajzai
Tervek:
Alaprajzok, metszet, homlokzat ÉPIP 1881 mellékletek
Irodalom:
ÉPIP 1878 p. 417., BZ 1879 p. 181., ÉPIP 1880 p. 188., ÉPIP 1881 p. 17-18., MMÉK 1881 p. 452., ÉPIP 1886 p.
492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p. 99., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl
1957 p. 429-430., 442., Déry 2006 p. 216.
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Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda - Budapest

Cím: Budapest, XIII. kerület Lehel u. 59.
Eredeti címe: Budapest, Hajtsár út 1540
Építés ideje: 1880-841
Jelentősen átépítették
Megbízó: Belügyminisztérium2
1868-ban létesült a főváros területén az első állami létesítésű elmegyógyintézet, a
lipótmezei Országos Tébolyda, ennek túltelítődése miatt vált szükségessé egy újabb
intézmény felállítása. Az 1872-től napirenden lévő kérdés megoldására először
megfelelő telket kerestek. A felmerülő változatok közül Pólya József telkére esett a
választás,3 ahol 1841-től egy éven keresztül már működött magán-elmeintézet,4 amit
anyagi problémák miatt kellett bezárni.

A megvalósult helyszínrajz

Az engedélyt, az első tervváltozatot a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1880. április 22.-én 425. számon, a
végső változatot 1881. szeptember 22.-én hagyta jóvá 1382. számon. A kerítésfal ügyét 1884. november
20.-án 3949. számon vitatták meg, elvetve a telekhatártól eltérő helyre vonatkozó kérvényt. (BFL II.1.a. 11.
doboz, 15. köt.) Építési engedély kiadásának időpontja: 1881. szeptember 19., az épületet már építése
közben a kiválóbb építkezések között tartották számon. (A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos
jelentése 1881-ik évi működéséről. Budapest, 1883. p. 26. BFL II. 1.a. 86. kötet)
2 BZ 1881 p. 202.
3 ÉPIP 1878 p. 311.
4 A Pólya-féle Intézetet több fényképen is megörökítették. BTM Kiscell Fényképtár ltsz.: 1647, 1648, 1650
1
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Wéber Antal első tervében a Pólya-féle épület igazgatósági szárnyként való megtartása
mellett külön női- és férfiosztály létesítését javasolta, a telken szimmetrikus
elrendezésben. A végleges terv – anyagi okok miatt – egy épületről készült el, az
önmagában aszimmetrikus épület végül – a tömegformálás szempontjából szervetlenül kapcsolódott az egyéb építményekhez. Mielőtt a terveket engedélyezésre
benyújtották volna, 1881 áprilisában közegészségügyi és szakgyógyászati szempontból
részletesen megvizsgálták,5 majd Wéber kidolgozta a módosított változatot, amit ősszel
engedélyeztek. A teljes kivitelezés 225 044 forintba került,6 1884-ig húzódott el.7

Nyugati homlokzat

Keleti homlokzat

Az szabálytalan „L” alaprajzú épület déli szárnyában volt a dühöngők osztálya, északdéli – legszélesebb részében – az ápolda, északi sarkában a konyha. Az épülettömegek
mindenhol kétszintesek voltak, kontyolt nyeregtetővel. A homlokzatokat vakolták, a
korabeli ábrázolásokon nem lehet kivenni pontosan a mintázatot, de a mai állapot
figyelembevételével valószínűsíthetjük, hogy csak egyszerű lizénák tagolták. Az épület
magán viselte a költségtakarékosságból és az akkori elemápoldai szemléletből adódó
kaszárnya-jelleget. Edvi Illés Aladár szerint egyenesen „a fukarságig menő
takarékossággal” készült.8A hazai pszichiátria fejlődésével a börtönszerű épületeket
Nyírő Gyula igazgatósága alatt jelentősen átalakították, a ma is az ő nevét viselő
5 Kifogások elsősorban magával a telekkel kapcsolatban merültek fel, részletkérdésekben érintették az
építészeti terveket, mint az emeleti ablakok parapetmagassága, az alápincézés műszaki megoldása,…
(Zsakó 1934. p. 12.)
6 Az építkezéshez hozzájárult a Baich Atanáz Alapítvány, a Megyei Alap és a Polgári Társas Alap, más
forrás szerint az összeg 233 541 forint volt. (BZ 1886 p. 32., Zsakó 1934 p. 11.)
7 Amikor Lechner Károly igazgató főorvos – Lechner Ödön testvére - 1883-ban átvette az intézmény
vezetését, még a berendezési munkák nem kezdődtek el. (Kismarty-L 1961 p.9., ÉPIP 1884 p. 25., 326.) A
lóerejű Langen és Wolf-féle légszeszmotor felszerelésére csak 1887-ben került sor. (A Fővárosi
Közmunkák Tanácsa 1886. december 23.-án tárgyalta az ügyet 4701. számon. BFL II.1.a. 17. köt.)
8 Edvi Illés 1896 p. 279.
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intézmény területén többségében új épületek állnak, a telepítés korabeli koncepciója
kivehetetlen.

A Wéber-szárny ma
Tervek:
Helyszínrajz (1878) Zsakó 1934 p. 11., Helyszínrajz, homlokzatok (1884) Zsakó 1934 p. 12., 13.
Irodalom:
ÉPIP 1878 p. 311., BZ 1881 p. 202., ÉPIP 1884 p. 25., 326., BZ 1886 p. 32., Edvi Illés 1896 p. 279., Jakabffy
1907 p. 3., Zsakó 1934, Merényi 1970 p. 28., Déry-Merényi 2000 p. 27.
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Tudományegyetem - Orvostudományi Kar központi épület - Budapest

Cím: Budapest, VIII. kerület, Üllői út 24.
Eredeti címe: Budapest, Üllői út 24.
Hrsz.: 36771
Építés ideje: 1881-841
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác

Wéber Antal a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium építészeként tervezte2 az
Orvostudományi Kar központi épületét 1881-ben. 1882. szeptember 9.-én tartották az
épület falegyenünnepét, 1884-ben készült el, 439 406 forint költséggel.3 Az építész
tiszteletdíja 17 576 forint volt, amiből 5932 forint járt az előző minisztériumi építész
Kolbenheyer Ferenc örököseinek.4 Az épületbe 1884-ben költöztek be a hivatalok, a
kórodai osztályok és a kari könyvtár.5
A központi szárny beékelődik a Kolbenheyer Ferenc által tervezett két klinikai szárny
közé, így a tervező keze meg volt kötve, sem alaprajzi, sem homlokzati szempontból
Egyszerre engedélyezték a mosó-, főzőkonyhák épületeivel. Építési engedély kiadásának időpontja:
1881. július 4., építési engedély száma: 28 171., A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1881. június 30.-án
tárgyalta az ügyet 918. számon. (BFL II.1.a. 12.doboz) A terveket az 1889-es fővárosi nemzetközi
kiállításon bemutatták. (Tárgymutató 1889 p. 59.)
2 Az árlejtési hirdetmény lakáscímén volt megtekinthető. (ÉPIP 1881 p. 271., 282.)
3 A teljes költséget az orvoskari épületekre 1881-ben 835 304 forint 93 krajcárban határozták meg, ezt
jelentősen túllépték a valós kivitelezési költségek. A beépített terület 1700 m2 volt. (ÉPIP 1881 p. 64.,
Országh 1884 p. 118.)
4 MOL VKM 95. köt p. 50., 97. köt p. 52., 99. köt p. 56., MOL VKM 101. köt p. 15., 103. köt p. 58.,Ybl 1957
p. 431.
5 MOL VKM 97. köt p. 78., 80.
1
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nem volt Wéber Antalnak szabadsága.6 A zárt tömbű épület, melyből csak a fő- és a
hátsó homlokzaton emelkedik ki a középrizalit, árkádokkal kapcsolódik a korábban
épült klinikai szárnyakhoz.
A homlokzat függőlegesen és vízszintesen is hármas tagolású. A lábazatszerű földszint
után két kiemeltebben díszített emelet, majd egy teljesen eltérően megformált szint
következik. Az öt axisos épület középső három axisa középrizalitként ugrik előre,
arányaiban a teljes tömbhöz igazodva.
A földszint közepén nyílik a bejárat, a kaput finom Palladio-motívum keretezi, e körül
újabb rétegként pilaszterrel tartott dupla konzolos erkéllyel kialakított keret van. A
kapu szemöldöke feletti felirati mezőben: SEMMELWEIS EGYETEM felirat, az
ívzugokban növényi ornamentika van. A földszint ablakai félköríves záródásúak,
vállmagasságban párkány fut körbe, ennek vonala a pilaszterfőkkel egyeztetett. Az
ablakok körül különösebb keretezés ezen kívül nincs, a kvádermintát csíkokkal imitáló
vakolt homlokzatot az ablakok körül sugarasan alakították ki. A földszintet alul a
lábazati párkány tagolja, felette fogsoros párkány van, ez az axisok között – alátámasztó
architektonikus elem nélkül – golyvázódik.

Párkány részlete

Rizalit felső szintje

Kapu részlete

Az első emelet ablakai a középrizaliton ikerablakok, a szélső tengelyben félkörívesek. A
keretezés a könyöklőpárkányhoz csatlakozik, az ablakkötényben balluszter van, ez a
főbejáratnál erkélyként kiugrik. A keretezés pilaszteres, archivoltos, a zárókőként kis
állókonzolt láthatunk. A primer keret körül a szekunder keret indítása hasonló, a
pilaszterek tetején állókonzol tartja a nagy kiülésű szemöldökpárkányt, a középső
ívzugokban tárcsák vannak. A szemöldökpárkányra ülnek fel a második emelet
balluszteres ablakkötényei, ezen a szinten az ablakoknak nincs függőleges keretezésük.
A félköríves nyílások archivoltját pilaszterfők tartják, pilaszter nélkül. Az első és
második emelet téglával burkolt felülete felett konzolos párkány zárja le a sávot.
Erre a konzolos választópárkányra ülnek fel a legfelső emelet balluszteres
ablakkötényei, melyeket könyöklőpárkány is összefog. Itt a nyílások az alsóbb szintek
nyílásaival egyeztetett tengelyben vannak, az üresen maradó felületeken egyenletes
ritmusban következő vaknyílásokat láthatunk. A negyedpilaszteres, archivoltos
keretezésű ablakok között a főpárkányt tartó pilaszterek tagolják a falsíkot, sávok szélén

Valószínűleg Kolbenheyer néhány tervlapját, vagy vázlatát használhatta, illetve használnia kellett. Erre
utal, az örökösöknek juttatott pénz is.

6
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megkettőzve. A főpárkány fölött a középrizaliton attika van, a szélső tengelyek felet
balluszterrel, a középen felirati mezőnek helyet hagyó zárt résszel.
A hátsó homlokzat egy szinttel alacsonyabb, szinte teljesen dísztelen, téglával burkolt
felületén szegmensíves nyílások sorakoznak, csak az első szint feletti párkány utal a
főhomlokzat osztására.
Az épület közepén nyíló bejárat boltozott teréből egy, az épület széléig érő haránt
irányú donga- és keresztboltozatos térrészekből összeálló folyosóba érünk. Innen
tengelyesen következik a főlépcsőház tere. A kétkarú lépcső felett dongaboltozat van.
Az épület közlekedőrendszere a földszinten és az első emeleten a haránt irányú
folyosóra és két – a belső udvar mentén futó folyosóra épül, a klinikákkal fedett és
nyitott összeköttetés is van. A felsőbb emeleteken a folyosó „U” alaprajzú, a
világítóudvart járja körbe, a termek a homlokzat külső oldalain vannak.
A pincében raktárak és a központi légfűtés helyiségei voltak. A szemészeti kóroda
fűtési rendszere lekülönült a többitől. A földszinten volt a dékáni hivatal, az ülésterem,
az egyetem levéltára és a szemészeti osztály. Az első emeleten kapott helyet a könyvtár
és a gyógyszertani intézet. A második emeleten az élet- és kórvegytani intézetek
voltak.7

Földszinti alaprajz

Harmadik emeleti alaprajz

Az orvostudományi Kar központi épülete jól illeszkedik a korábban megépült klinikai
szárnyakhoz, bár homlokzati kialakítása különbözik azokétól, nem ugrik ki közülük,
kevesen veszik észre, hogy külön épületekről van szó. A homlokzat az itáliai mintákat
követve hármas tagolású, a lábazatszerű földszint felett kiemeltebben díszített
emeletek, majd visszafogott felső szint következik. A részletek megformálásában
felfedezhetjük Wéber Antal korábban épület épületeinek formai tanulságait –
7

Orvoskar 1882 p. 1.
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elsősorban az első emelet nyíláskeretezései, a felső szint nyílásrendje, a párkányok
rendszerének kezelése tekintetében – összefogott, kiérlelt kompozícióként.

A központi épület a klinikákkal
Tervek:
Alaprajzok Orvoskar 1882 I-IV. tábla, alaprajzok, homlokzatok, metszet Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Archív felvételek:
Főhomlokzat (Erdélyi Mór) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 001852, Jakabffy 1907 p. 3.
Irodalom:
ÉPIP 1881 p. 64., Orvoskar 1882, Országh 1884 p. 118-119., BZ 1886 p. 32., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p.
510., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p. 99., 143., Tárgymutató 1899 p. 59., Jakabffy 1907 p. 3., Pallas XVI. p.
1001., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 431-432., 442., Merényi 1970 p. 27., Gábor 1981 p. 71., Komárik 1991
p. 179., Komárik 1993/2 p. 63., Déry-Merényi 2000 p. 26., Gergely 2003 p. 222.
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Tudományegyetem – Mosó- és főzőkonyhák - Budapest

Cím: Budapest, VIII. kerület, Üllői út 24.
Eredeti címe: Budapest, Üllői út 24.
Hrsz.: 36771
Építés ideje: 1881-841
Jelentősen átépítették
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác2
Wéber Antal a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium építészeként tervezte a főző és
mosókonyhák épületét 1881-ben. A kivitelezés költsége 68 772 forint, az építész
tiszteletdíja 2 304 forint volt, melyből, 997 forint járt a korábbi minisztériumi építész,
Kolbenheyer Ferenc örököseinek. Az épület felszerelése a fentiekhez képest igen drága
volt, a szükséges gép és a hozzátartozó szerelvények 51 000 forintot tettek ki.3
A mosó- és főzőkonyhák épületét az 1881 óta szinte a felismerhetetlenségig átépítették,
tagolt tömegében az eredetinek tűnő részletek egyszerű, téglaburkolatos falszakaszok
egyenes és szegmensíves záródású ablakokkal.
Wéber Antal Budapesten ma álló épületei közül talán ez az egyetlen, amely nem állta ki
az idők próbáját a funkció gyökeres változása miatt.
Tervek:
Homlokzat, alaprajzok Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Archív felvételek:
Saroknézet Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Irodalom:
ÉPIP 1881 p. 436., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 431., 434., 442.

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1881. december 15.-én 1833. számon tárgyalta az ügyet. (BFL II.1.a. 12.
doboz)
2 ÉPIP 1881 p. 436.
3 Vámilletékkel együtt. (MOL VKM 102. köt. p. 59-60.)
1
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Tudományegyetem –II. számú Belgyógyászati Klinika - Budapest

Cím: Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi utca 46.
Eredeti cím: Budapest, Ősz utca 46.
Hrsz.: 36771
Építés ideje: 1882-841
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác
Wéber Antal a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium építészeként tervezte a II. számú
Belgyógyászati klinika épületét 1881-ben, a kivitelezés 1883 őszére fejeződött be, az I. és
II. belkóroda költségei 300 000 forintot tettek ki.2
A sárga téglával burkolt kőpárkányos épület Ybl Ervin szerint: „csak szükségleteket kíván
kielégíteni minden művészi igény nélkül”.3

Homlokzat
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1882. április 13.-án 824. számon tárgyalta az ügyet, mint az elnök által
közvetlen kiadott engedélyt. (BFL II.1.a. 13. köt.)
2 Az I. Belkóroda építését még Kolbenheyer Ferenc kezdte el, halála után Wéber Antal fejezte be. (MOL
VKM 93. köt p. 13., 95. köt p. 50., 97. köt p. 52., 99. köt p. 56., 101. köt p. 16.)
3 Ybl 1957 p. 432. A homlokzati terveket az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon bemutatták.
(Tárgymutató 1889 p. 59.)
1
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Az 1160 m2 alapterületű épület három, egyszerű nyeregtetős tömbből áll, középső – az
utcára merőleges - részben voltak az előadási helyiségek, az orvosi és ápolási
személyzet szobái, a két oldalszárnyban pedig a kórtermek, a hozzájuk tartozó
mellékhelyiségekkel. A nagyobbik szárnyban összesen 52, a kisebbikben 16 beteg
számára volt hely. Ez utóbbi szolgált a fertőző betegek gyógyítására, és természetesen
elkülönített bejárattal is rendelkezett. A pincében raktárak és a légfűtés Paul-féle
szellőzéssel összekapcsolt gépezetei voltak.4
Kétszintes homlokzatain a nyílások szegmensívesek. Díszítőelemeket nincsenek rajta, a
párkány alatt fél téglányit kiugratott sáv, a lábazat felett tagolatlan kőcsík, a szárnyakat
összekötő nyaktagokon választópárkány van. A főbejárat nincs kiemelve, felette a
lépcsőház nagyobb méretű ablaka van, a fertőző betegek bejáratához lépcső vezetett. Az
épületnek csak az alaprajzi alakításból adódó, egymásra merőlegesen álló tömbök és a
nyeregtetők adnak valami változatosságot.

Földszinti alaprajz
Tervek:
Homlokzat, pincealaprajz, földszinti alaprajz, emeleti alaprajz, metszetek Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Archív felvétel:
Nézet a Szentkirályi u. felől Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Irodalom:
Korányi 1882, ÉPIP 1886 p. 492., BZ 1886 p. 32., VU 1889 p. 510., Tárgymutató 1899 p. 59., Jakabffy 1907 p.
3., Pallas XVI. p. 1001., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 432., 434., 442., Merényi 1970 p. 27., Déry-Merényi
2000 p. 27.

4

Korányi 1882 p. 3-5.
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Révay-villa - Budapest

Cím: Budapest, VI. ker. Andrássy út 125.
Eredeti címe: Budapest, Sugár út 139.
Hrsz.: 29655
Építés ideje: 1882-841
Megbízó: Révay Ferenc
Vállalkozó: Bobula János
Báró Révay Ferenc földbirtokos és főrendiházi tag2 számára 1882-ben kezdte el egy villa
tervezését Wéber Antal, a telket a tulajdonos 1881-ben vásárolta 15 422 forintért.3 Noha
a villa a város kiemelt helyén áll - megépítése nem maradhatott „észrevétlen” – sem az
építészeti jubileumot ünneplő cikk, sem nekrológjai nem említik. Ennek oka a rendkívül
puritán kialakítás, és a tulajdonos bezárkózott életmódja is lehetett. Révay Ferenc
különc volt a pesti társaságban, magányosan élt egyedi beosztású villájában.4 Halála
után értékes gyűjteményei a Nemzeti Múzeumra szálltak, az épület rokonaié lett, 1936ban átalakították, majd a II. világháború után a Hazafias Népfront használta.5
A szabadon álló villa sugárúti homlokzata hét tengelyes, az épület kétszintes. A két
szélső axis vissza, a középső kissé előreugrik, a homlokzat eredetileg téglaburkolatos

Építési engedély kiadásának időpontja: 1882. július 10., 1883. április 18., Építési engedély száma: 34045,
19202 A második engedély a kerítésfalra vonatkozik. (BFL II.1.a. 15. köt., BZ 1882 p. 146.)
2 BPCÍM 1888 p. 415.
3 ÉPIP 1882 p. 228., ÉPIP 1883 p. 118., A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1881-ik évi
működéséről. Budapest, 1883. p. 5. (BFL II. 1.a. 86. köt.) Korábban egy másik telek megvásárlására tett
ajánlatot, de a négyzetölenkénti 27 forint 10 krajcárt kevesellték, így egy olcsóbb telek megvásárlása
mellett döntött végül Révay Ferenc, a végső helyen a négyzetölenkénti ár csak 24 forint volt. (BFL II.1.a.
12. doboz 1881. február 24. 246. számon, 1881. június 30. 952. számon, 1880. augusztus 25. 1114. számon)
4 Talán az elkülönülés és a távolságtartás miatt kérte, hogy a szabályozási vonalhoz képest a telken
hátrébb építhesse a házat. (BFL II.1.a. 14.köt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa április 12.-én tárgyalta az
ügyet 1607. számon.)
5 Gábor 2002 p. 57-58.
1
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volt.6 A földszinti falfelületen most vízszintes sávozás van, a szélső axisok ablakai felett
a félköríves kerethez, a középső axisban az egyenes áthidalóhoz bekanyarodó nútokkal
kialakítva. Egy kis kiülésű választópárkány felett az emeleti ablakok körül
visszaugratott szalagkeret van, egyszerű könyöklőkön ülnek. A középső axisban van az
épület egyetlen dísze, egy balluszteres erkély. Az épületet egyszerű, fogsoros párkány
koronázza.
„A jobb oldalon nyílik a villa bejárata. Az előtérből jobbra jutunk a főlépcsőházba, mely a hátsó
homlokzatnak kissé kiugró balsarkában két ívben és egy egyenes karban vezet az I. emeletre. A
villa két oldalán alig van nyílás, hátsó felén csak 4 ablak. Földszintjén a középen volt a Sugárút
felé a fogadószoba, a többi mind személyzeti és mellékhelyiség. A háziúr csak az I. emeletet
foglalta el.”7
Tervek:
Átépítés: (Ódor Tamás, 1987) BFL XV.17e.306. BMF.1333 doboz
Archív felvétel:
Sugárúti nézet (Klösz György, 1880-as évek) FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000256
Irodalom:
BZ 1882 p. 146., ÉPIP 1882 p. 228., ÉPIP 1883 p. 118., VU 1889 p. 510., Ybl 1957 p. 430-431., 442.,
Népköztársaság útja 1982 p. 169., Gábor 2002 p. 57-58., Déry 2006 p. 65.

6
7

Ybl 1957 p. 430.
Ybl 1957 p. 431.
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Tudományegyetem – kerítés - Budapest

Cím: Budapest, VII. kerület, Puskin utca
Eredeti címe: Budapest, Eszterházy utca
Hrsz.: 36558
Építés ideje: 18831
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
A Természettani Intézet melletti kerítés már 1884-ben állt, a telek belső területeit
évenként 10 000 forint költségen tették rendbe és parkosították.2
A meglehetősen egyszerű kerítés tulajdonképpen csak kapu, egy személy és egy
kocsibejárót foglal magába. A sárga téglás burkolat egyezik a Természettani Intézet
homlokzatburkolatával. A személybejáró felett téglából készült áthidalás van, tetejét
ferdén berakott téglákból kialakított fogsor koronázza és egy vastag kőlap fedi. A
kapubejárót két téglapillér fogja közre, tetejük a személybejáró feletti részhez hasonló
kialakítású, a fedkő gazdagabban profilozott. A kapu felett állókonzolos párkány, fából
készült áthidaló van, a kapuszárnyak már nem eredetiek.
Irodalom:
Ybl 1957 p. 436.

Építési engedély kiadásának időpontja: 1883. november 11., építési engedély száma: 45 522.
„Elkészülvén az intézetek, azok telkét is oly karba kell helyezni, s ugy körülkeríteni, hogy az utcai közlekedés helyre
legyen állitva a főváros azon előkelő helyének, melyen elterül, csín tekintetében is megfeleljen. Az összköltség 29.110
frt lesz, melynek most csak 1-ső részlete irányoztatik elő.” (MOL VKM K 101. köt. p. 82., 102. köt. p. 61., 103.
köt. p. 83.)
1
2
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Tudományegyetem – kerítés - Budapest

Cím: Budapest, VII. kerület, Múzeum körút
Eredeti címe: Budapest, Múzeum körút, Beleznay-kert1
Hrsz.: 36558
Építés ideje: 18852
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác
A Tudományegyetem Múzeum körúti kerítése apró remekmű, egy kocsi és egy
személybejárót foglal magába a sárga téglapillérekkel tagolt kovácsoltvas kerítés. A
kovácsoltvas részletek finoman megmunkáltak, a zsanért tartó rozetta-szerű dísz
megjelenik a pillérek utcai oldalán is. A kerítés eredetileg az Állat- és Ásványtani
Intézet másik oldalán is folytatódott.3
A személybejárót közrefogó pillérek két tégla szélesek, kereszt alaprajzúak. Lábazatuk
és díszes fedkövük mészkőből készült. A fedkő tetőként zárja le a pillért. A négy kis
timpanon felett kőgömb van. A kocsibejáró melletti pillérek nagyobbak, mintha a
kisebb pillér közepébe egy nagyobb, négyzet-keresztmetszetű pillér került volna. A kis
timpanonok között párkányprofil felett emelkedik a kőgomb. A magasabb pilléreken
korábban kandeláberek álltak.
Irodalom:
Ybl 1957 p. 436.

A terület az itt kastélyt birtokló, Grassalkovichokkal rokon Beleznay-családról kapta nevét. (Siklóssy
1931 p. 340.)
2 ÉPIP 1885 p. 464.
3 Archív fényképfelvételek szerint. (például: BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény ltsz.: 57.82.1)
1
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Tudományegyetem – kerítés - Budapest

Cím: Budapest, VIII. kerület, Üllői út 24.
Eredeti címe: Budapest, Üllői út 24.
Hrsz.: 36771
Építés ideje: 1883
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác

A téglalábazatos, kő pilléres kerítés az orvoskari telek Üllői úti oldalán áll, az eredeti
vas részekből csak a kapuk maradtak meg. A bejárati tengelyek a főépület és a klinikák
átjáróinál és a főbejáratnál nyíltak. A kő pillérek kialakítása a Beleznay-kert kerítéséhez
hasonlóak, a vasszerkezetet a Schlick-cég szállította, a korintoszi oszlopokból és
gazdagon formált rácselemekből álló rács kapcsolódása a pillérekhez szervetlen,
valószínűleg az előregyártott elemek egyszerű beillesztéséről volt szó.

179

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

Állami Tanítóképezde - Győr

Cím: Győr, Liszt Ferenc utca, Schwarzenberg utca, Kiss János utca
Eredeti címe: Győr, Megyeház utca, Schwarzenberg utca, Homok utca (Győr vármegye)
Építés ideje: 1883-841
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából tervezte Wéber Antal a győri
Állami Tanítóképezdét. A kétszintes, részben átalakított épületet ma a Nyugat
Magyarországi Egyetem használja.
A négy utcára néző 4000 m2-es telket 29 000 forintért vásárolták mag, a telken már állt
egy földszintes épület, amit átalakítottak, és új szárnyat is építettek. Ennek alapterülete
1140 m2 lett, a kivitelezés költsége 52 000 forint volt. Földszintjén az igazgatónő lakásán
kívül tanterem, munkaterem, iroda, ebédlő és mosókonyha kapott helyet, az emeleten, a
három tantermen és három hálótermen kívül tanszertár, zongora- és vizsgaterem volt.2
A Tanítóképezde „E” alaprajzú, kétszintes, egyszerű kialakítású épület. Bejárata a
középső, kissé rövidebb szár középtengelyében van. Az oldalhomlokzatok hat-, a
szárnyak véghomlokzatai és a köztük lévő részek három tengelyesek. A homlokzatokat
csak a lábazati- öv- és az első emelet ablakainak könyöklőpárkánya osztja, ezek
végigfutnak a homlokzatokon. A földszinti ablakok egyszerű, szalagkeretes
kialakításúak, az emeletieken ezen kívül még szemöldök van, az épületet egyszerű
főpárkány koronázza. A bejárat pilaszteres-timpanonos keretezésű, a timpanon alsó és
a választópárkánnyal egyeztetett, csúcsa a könyöklőpárkányig ér. Az épület északi
szárnyát átalakították, újabb szintet emeltek rá és a homlokzati architektúra is
megváltozott.
Irodalom:
Tanintézetek 1882 p. 19-20., Ybl 1957 p. 439., 442.

1
2

MOL VKM 103. köt. p. 60.
Tanintézetek 1882 p. 19-20.
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Tudományegyetem – Állat- és Ásványtani Intézet - Budapest

Cím: Budapest, VII. kerület, Múzeum körút 4.
Eredeti címe: Budapest, Múzeum körút 4.
Hrsz.: 36558
15 646 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1883-851
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác
Épületszobrászat: valószínűleg Hentsch Ignác vagy Feszler Leó2
A Vallás és Közoktatásügyi miniszter megbízásából készített terveket Wéber Antal
1883. április 18.-án mutatta be, majd május 16.-ára kisebb költségvetésű, módosított
terveket készített.3 Hamarosan, június 16.-án el is kezdték a kivitelezést, a
bokrétaünnepet 1884. június 14.-én tartották, 1885. szeptember 21.-re készültek el a
munkálatok. 391 925 forintért készült el az épület, a belső berendezések 115 857 forintba
kerültek.4
A Tudományegyetem Állat- és Ásványtani Intézete nagyméretű, homlokzati
formálásában nagyvonalú épület. A kompozíció az oldal- és a főhomlokzatokon is a
szintek erőteljes összefogásának eszközeire, elsősorban a nagyoszloprendes tagolásra
1 Építési engedélyek kiadásának időpontjai: 1883. május 29., 1885. január 14., építési engedélyek számai:
26 226, 2 201. (ÉPIP 1883 p. 195.) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa tekintettel arra, hogy az épület
közjellegű a kiszökellések miatt használati díjat nem állapított meg. (BFL II.1.a. 14.köt. 1883. május 23.-án
tárgyalták 1607. számon.)
2 Az első álláspont: Ybl 1957 p. 435., BLEX II. p. 156., Feszler Leó szerzősége: Déry 1991 p. 60.
3 Wéber építészetében példa nélküli, de az első terveken manzárd tető szerepel. A manzárdtetős
homlokzati tervváltozatot az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon bemutatták. (Tárgymutató 1889 p.
59.)
4 A beépített terület 2095 m2 volt. (MOL VKM 97. köt p. 52., 99. köt p. 56., 101. köt p. 15., 103. köt p. 58.,
Országh 1884 p. 116., Ybl 1957 p. 434.)
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támaszkodik. Az oktatási intézményeknél a XIX. század második felében megszokottan
a homlokzatburkolat tégla, néhány kőből készült architektonikus elemmel.
Az épületnek két oldalhomlokzatán voltak a bejáratai, ezekből ma már csak a Trefortkert felőli van használatban. A bejárati szinten elsősorban kiszolgáló helyiségek kaptak
helyet. Az első emeleten – a hosszanti oldalakon voltak a kőzet- és ásványtani
gyűjtemények, a bütün pedig a kisebb termek. A gyűjtemények termeiben a belső
oldalon, galériásan, három egymás feletti szinten tárlók voltak, amiket jól megvilágított
a homlokzati ablaksor. Az előadók az épület hátsó oldalához kapcsolódó, toldalékjellegű részekben voltak.5 A két gyűjtemény között volt a két bevilágítóudvar, amelyek
a lépcsőházat és egy átkötőfolyosót fogtak közre. A közlekedőrendszer ehhez képest
„H”-alaprajzú volt. Ma a belső udvarokat közrefogva körbejárható a belső.6 A belső
térszervezésből adódóan a homlokzat különböző részei eltérő szintszámúak, a
választópárkányok és a főpárkány, és a kompakt tömegforma azonban egységessé teszi
az épületet. Az előadók hátsó tömbjei azonban nagyon szervetlenül illeszkednek
tömegükben és részletformájukban is a nagyobb részhez.
Az épület főhomlokzata tizenhárom tengelyes, a szélső tengelyek rizalitként
emelkednek ki. A háromtengelyes rizalitok – a pinceablakok és a lábazati párkány
feletti - alsó két szintjén egyenes záródású ablakok vannak, az egymás felettieket a
keretezés összefogja. A földszinti ablakok pilaszteres keretezésűek, a pilaszterfő is
téglából készült, az ablakkötényben ballusztrád van. A szemöldökre közvetlenül ráül az
első emelet ablakának balluszteres köténye, az emeleti ablakok keretezetlenek,
szemöldökük maga a szintválasztópárkány. A második és harmadik emelet sávját
nagyoszloprend – felette triglif-metopés párkány és timpanon – emeli ki. A két szint
ablakinak keretezése itt is összefogott. A harmadik emeleti ablakok kötényében
ballusztrád van, erre támaszkodnak az ablakot keretező pilaszterek, amik a szemöldök
fölé nyúlnak és a negyedik emeleti ablakok könyöklőpárkányát tartják. Erre a
könyöklőpárkányra támaszkodnak a szint ablakait keretező pilaszterek, amelyek nem
érnek fel egészen a főpárkányig, egy visszaugratott tagolatlan architrávot tartanak. A
timpanonban szobordísz,7 csúcsán nagyméretű kő akroterion van. A legfelső szint
nagyméretű attikaként emelkedik a rizalit fölé, ablakok nem, csak falpillérek tagolják,
fogsoros párkányán a sarkokon nagyméretű kőgombok vannak. Az épület legfelső
szintje itt sem és a többi homlokzatszakaszon sem illeszkedik jól a kompozícióba, a
tömegformát is zavarja.

Bal oldali timpanon

Jobb oldali timpanon

Az kőzettárak nagy belmagasságú tereit 1952-ben födémekkel osztották meg, hasonló sorsra jutottak az
előadók is 1958-ban. (Farbaky 2001. p. 27.)
6 Az 1994-ben Laczkovics László és Potzner Ferenc (KÖZTI) tervei szerinti felújítás (Farbaky 2001 p. 29.)
után az épület még mindig szép állapotban van.
7 Baloldalon női alak állatokkal – sassal, oroszlánnal, hattyúval, kígyóval – jobb oldalon hasonló
testtartású női alak Neptunnal és Cérésszel az épület eredeti funkciójára utalnak.
5
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Főhomlokzat rizalitja

Főhomlokzat részlete

A főhomlokzat közepe látványában háromszintes, remek megoldást mutat arra, hogy
milyen módon kezelték a XIX. század második felének építészei a rendkívüli
méreteket.8 Az egész épületen azonos lábazat felett az első sávban félköríves nyílások
vannak, alattuk az ablakkötényben balluszter, felette archivolt van, amit csak pilaszterfő
tart. A konzolos választópárkány felett ugyanez a gondolat ismétlődik plasztikusabb
változatban. A nyílások között ión oszloppárok tartják az archivolt alatti vállpárkányt.9
Az oszlopok posztamensei a nyílás alatti balluszterrel egybeesnek. Az archivoltok
között rozetták vannak, a párkány konzolos, ezek az oldalrizalit triglifjeivel azonos
ritmusban sorakoznak. A legfelső szinten a párkány attikájában balluszter volt, osztása
az emeleti ablakokhoz igazodott.10 A nyílások úgy követik egymást, hogy minden
második ablak után nagyobb falpillér van, közöttük pilasztereket láthatunk, amik a kis
kiülésű párkányt tartják.11

Oldalhomlokzat kapuja

Oldalhomlokzat alsó része

Oldalhomlokzat felső része

Zádor Anna szerint ez a homlokzat a Serlio-Palladio tradíció meglepő példája. (Zádor 1970 p. 133.)
A keretezés ilyen megoldását venetoi- vagy velencei ablaktípusnak is nevezik.
10 Lebontották.
11 Értelmezhető úgy is, hogy az alatta lévő két szint nyílásaihoz igazodva ezek ikerablakok.
8
9
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Az oldalhomlokzatok kialakítása a főhomlokzat rizalitjait követi. A földszinten és az
első emeleten a legfontosabb eltérés az, hogy az ablakkötényekben kő balusztrád
helyett csak téglából kirakott minta van, a középső tengelyben van az oldalbejárat. A
kapu keretezése pilaszteres timpanonos, a pilaszter posztamens a lábazathoz igazodik,
így egy kissé nagy. A kapu kőből faragott szemöldöke – a második emelet
ablakmegoldásaihoz hasonlóan – a párkány alatt van. A nagyoszloprendes sávban
sarkokon dupla pilaszterek vannak, egyébként ez a sáv a főhomlokzat megoldását
követi. A legfelső szinten duplapilaszterekkel tagolt síkon itt ablakok vannak, az épület
sarkánál a pilaszterek távolabb állnak egymástól.
A rizalitok timpanonos megoldása klasszikus antik példákat idéz, a funkció jelentőségét
hangsúlyozza, a múzeumok sematikus homlokzatmegoldásához hasonlóan. Az
oldalhomlokzat második és harmadik emeletének nagyoszloprenddel összefogott része
– a nagy pilaszterek mögötti kisebbekkel, és a bújtatott párkányokkal – Palladio
vicenzai épületét a Palazzo Valmaranat idézi.

A második szint eredeti alaprajza
Tervek:
Bejárati szint alaprajza, első emeleti alaprajz, második emeleti alaprajz Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Átépítés: (1989) BFL XV.17e.306. BMF.986 doboz
Archív felvételek:
Nézet a Múzeum krt. felől (Karlmann és Franke, 1887) BTM K ltsz.: 57.82.1, (1907) Magyar
Építőművészet. 1907. december. p. 4., Hátsó homlokzat, gyűjteménytárak, tanterem Egyetemek 1900-1908
I. köt.
Irodalom:
ÉPIP 1883 p. 195., Országh 1884 p. 116., BZ 1886 p. 32., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p. 99., 142-143.,
Tárgymutató 1899 p. 59., Jakabffy 1907 p. 3., Pallas XVI. p. 1001., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 434-436.,
442., Merényi 1970 p. 28., Zádor 1970 p. 133., Déry 1991 p. 60., Komárik 1991 p. 175., Komárik 1993/2 p.
59., Déry-Merényi 2000 p. 27., Farbaky 2001, Sisa 2002 p. 91.
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Tudományegyetem – Természettani Intézet - Budapest

Cím: Budapest, VII. kerület, Puskin utca 5.
Eredeti címe: Budapest, Eszterházy utca 3.
Hrsz.: 36558
15 646 számon nyilvántartott műemlék
Építés ideje: 1883-851
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác2
A szabálytalan tömegű épületét Wéber Antal a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium
építészeként tervezte, a kivitelezés 1883. augusztus 21.-től 1886. március 17.-ig tartott, a
bokrétaünnep 1884. június 14.-én volt. Az építés költsége 218 659 forint, a berendezésé
körülbelül 150 000 forint volt.3 Az épületre később második emeletet építettek.4 Ma az
ELTE BTK nyelvi tanszékei használják a belülről a felismerhetetlenségig átformált
épületet.
Eredetileg a „földköz”-ben volt a műhely, a szolgalakás és az egyik laboratórium, a
földszinten a tanári dolgozó, a kapus és a tanársegéd lakása, az intézeti igazgató
szobája, a könyvtár és a mágneses pavilon. Az emeleten volt az igazgató lakása, a
Építési engedély kiadásának időpontja: 1883. május 29., építési engedély száma: 26 223. (A Fővárosi
Közmunkák Tanácsa 1883. május 23.-án tárgyalta az ügyet 1606. számon.) Az épületek 1885-ben már
készen voltak, a tanszékek 1886-ban költöztek be. „A physikai s a többi természettudományi tanszékek két nagy
épülete a muzeumkörut és Eszerházy-utcza mentében immár elkészülvén, a szóbanforgó tanszékek u. m.: Physika,
anthropologia, zoologia, botanika, mineralogia, geologia, paläontologia a jövő év folyamán mindenesetre át fognak uj
intézeteikbe vonulni.” (MOL VKM 102. köt. p. 58.)
2 Ybl 1957 p. 436.
3 A magas költségeket a miniszter avval indokolta, hogy a korábbi egyetemi felszereléseket is ki kellett
egészíteni. A berendezés költségeibe beleszámolták a gépészetet, a burkolatok egy részét is a bútorzaton
kívül. A beépített terület 1504 m2 volt. (MOL VKM 102. köt. p. 59., 82., 103. köt. p. 83., Országh 1884 p.
117.)
4 Ybl 1957 p. 434-436.
1
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szertár, egy újabb laboratórium és az előadóterem, ami ma is majdnem változatlan
berendezéssel megtekinthető. Ez utóbbi a jó bevilágítás miatt az emeletre került,
felülbordás, megerősített födémre.

Hosszmetszet

A szabálytalan tömegű épület Puskin utcai homlokzata kétszintes, a tizenegy tengelyes
részt nem osztja rizalit, csak a kőbál készült lábazati- szintválasztó- és főpárkány
tagolja. A pinceablakok egyszerűek, egyenes záródású szemöldökük felett a homlokzat
burkolatával megegyező- téglaminta van. Az első és második emelet ablakai félköríves
záródásúak, a keretezés sugarasan rakott téglákból áll. A földszinti ablakok alatt kőből
készült könyöklő van, az ablakkötény kicsit kiugrik a falsíkból, de díszítetlen. A
második emelet ablakai hasonlóak, alattuk az egész épületen körbefutó
könyöklőpárkányt láthatunk. A főpárkány széles frízében triglif- és metopészerű részek
váltakoznak, a sáv elég széles. A Puskin utcai szárny tetejére az 1950-es években még
egy emeletet húztak, függönyfalas szerkezete felett a nagy kiülésű vasbeton lemezt
tagolatlan kör keresztmetszetű műkő pillérek tartják. Az új rész kialakítása és az eredeti
formája között sem a ritmus, sem a részletképzés tekintetében nincs kapcsolat.

Az Eszterházy utcai homlokzat a XX. század elején

A Puskin utcára merőleges szárny első, öttengelyes része az előbb leírthoz hasonló
kialakítású, közepén nyílik az épület főbejárata, amit téglapilaszterek és timpanon
keretez. Az oldalhomlokzat beugró részén kétszintes, vaskorlátos nyitott átjáró van,
alsó szintjét óriási, téglagyámok tartják. Befelé haladva a következő két- és
háromtengelyes rész homlokzat a kialakítása a Puskin utcaival megegyezik.
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A Természettani Intézet legérdekesebb része a hátsó homlokzat „optikai-észlelő”
tornya. Ez két szinttel magasabb az épület többi részénél, lépcsőházának félköríves
ablakai fölött nagy kiülésű konzolos párkány és kőrácsos korlát látható. Az épület hátsó
oldalán további, XX. századi hozzáépítés van.

Földszinti alaprajz

A Természettani Intézet nem különösebben díszes épület, a funkció kívánta tereket öleli
körbe egyszerű architektúrával, ez azonban nagyon változatos tömegformát
eredményez.
Tervek:
Alaprajzok, metszetek, homlokzat Egyetemek 1900-1908 I. köt. Átépítés: (Horváth Árpádné, 1979) BFL
XV.17e.306. BMF.986 doboz
Archív felvételek:
Kerti nézetek Egyetemek 1900-1908 I. köt.
Irodalom:
Országh 1884 p. 117., ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., BZ 1889 p. 179., Edvi Illés 1896 p. 142., Jakabffy
1907 p. 3., Pallas XVI. p. 1001., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 436., 442., Merényi 1970 p. 28., DéryMerényi 2000 p. 27.
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Gimnázium - Pancsova

Cím: Pančevo (Szerbia)
Eredeti címe: Pancsova (Torontál vármegye) Arany János utca, Trefort utca1
Építés ideje: 1884-85
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

A megyei szükségletek és a nemzetiségi igény miatt a pancsovai állami reáliskolát 1884től gimnáziummá alakították át. Mivel a határőrvidéki kincstártól megkapott épületet,
melyben az intézmény működött, kijavítani indokolatlanul nagy költség lett volna, a
minisztérium új épület építése mellett döntött. Ehhez fel tudták használni a
Szandulovics- és Barajevacz-féle végrendeleti alapokat is, melyek ösztöndíj- és építési
alap céljára voltak felhasználhatók. A városi hatóság és a görögkeleti egyház által
közösen kezelt alapítványok 25 000 forinttal, a Minisztérium – kölcsön felvételével,
50000 forinttal járult hozzá az építési költségekhez.
A kétszintes, „E” alaprajzú épület homlokzatai könyöklő- és övpárkányokkal tagoltak.
A nyílásokat mindkét szinten kvádermintát imitáló vakolatkeretezés díszíti, a
falfelületek vízszintesen sávozottak. Az ablakkeretezés formája a nyílás nélküli
szakaszokon vakkeretként megjelenik. A bejárati szárny háromtengelyes, földszintjén
három kapuval. Az egyenes záródású nyílások felett végigfutó párkány van, a középső
kapu felett félköríves – archivolt jellegű – díszítéssel, a széleken tárcsamintával. Az
épületben jelenleg is iskola működik.
Archív felvételek:
Korabeli
képeslapok
http://www.sammler-bonn.de
letöltés
http://www.teslasociety.com letöltés ideje : 2005. szeptember
Irodalom:
Borovszky – Torontál p. 608., Ybl 1957 p. 439., 442.

1
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188

ideje

:

2005.

szeptember,

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

Bábaképző Intézet - Pozsony

Cím: Bratislava, Podravojinskej ul. – Zochova ul. (Szlovákia)
Eredeti címe: Pozsony (Pozsony vármegye), Edl utca – Torna utca1
Építés ideje: 1884-85
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

A Pozsonyi Bábaképző Intézet saját épületbe helyezését 1883-ban határozta el a
Minisztérium, korábban bérelt épületben működött az intézmény.2 A szükséges
felszerelések megvásárlása már ebben az évben elkezdődött.3 A várhegy északi lejtőjén
vásároltak telket, a vételárra és a kivitelezés költségeire 1884-ben 71 379 forint kölcsönt
vettek fel, ezt az összeget a megnőtt kiadások miatt 76 844 forintra kellett módosítani, a
kölcsönt évente törlesztették.4
A „H” alaprajzú épület a várhegy irányában háromszintes, az alacsonyabban fekvő
részen a homlokzaton megjelennek a pinceablakok is. Az egyszerű formálású épület
rövidebb homlokzatai hét axisosak, a hosszabbak – melyeken oldalrizalitként jelenik
meg a „H” alaprajzból adódó kiugró rész – 13 axisosak.
A földszint vakolt felületén kőosztást imitáló minta van, az ablakok egyszerű – a
homlokzat síkjából éppen csak kiugró – ablakkötények könyöklőin ülnek. A földszint
feletti párkányhoz illeszkedik a bejárat aediculás keretezése. A hosszabb homlokzat
közepén található kapunál a keretező pilaszterek a lábazati párkányon állnak. Az első
emelet szemöldökös ablakai az egész épületen körbefutó könyöklőpárkányon ülnek. Az
első és második emelet falfelülete osztatlan, a második emelet szalagkeretes ablakainak
könyöklőjét a széleken kis konzolok tartják. Az épületet fogsoros főpárkány zárja le.
A jelenleg üresen álló épület kialakítása egyszerű, a részletformák a helyszíni építészi
művezetés hiányára, és a költségvetés szűkösségére engednek következtetni.

Borovszky – Pozsony térképmelléklet
MOL VKM 95. köt. p. 35.
3 MOL VKM 95. köt. p. 74.
4 MOL VKM 99. köt. p. 56., 102. köt. p. 41-42., 103. köt. p. 58.
1
2
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A belső terek „H” alakú közlekedőre vannak felfűzve, a megfelelő szellőzés és
bevilágítás elérésére. Az egyes szinteken vegyesen kaptak helyet a lakó- és az
intézményi funkciók. A földszinten volt a növendékek internátusa, az emeleteken a az
orvosi és főbábai lakások. Az oktatás termei – tanterem, labor és könyvtár – a
földszinten voltak. Az emeleteken gondosan elkülönítve voltak a terhesek,
gyermekágyasok és nőbetegek szobái, az elkülönítő a földszintre került.

A második emelet alaprajza
Tervek:
Alaprajzok Egyetemek 1900-1908 III. köt.
Archív felvétel:
Saroknézet Egyetemek 1900-1908 III. köt.
Irodalom:
ÉPIP 1886 p. 492., VU 1889 p. 510., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Ybl 1957 p. 439., 442.
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Szent István templom - Újszász

Cím: Újszász, Szent István tér 1.
Eredeti címe: Újszász (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)
Építés ideje: 1884-85
Megbízó: báró Orczy Andor, báró Orczy Béla
Munkavezető: Molnár János
Kőfaragó: Antony Zoltán (Budapest)
Kapuk: Michel Alajos (Budapest)
Ács- és asztalosmunkák: Tamási György
Lakatos- és kovácsmunkák: Volter Béla, Mauritz R.
Bádogos munkák: Jancsó István (Szolnok)
Szentélyablakok: Kratzmann Ede
Villámhárító: Fischer Sándor (Budapest)
Szent István király főoltár márványmunkái: Josef Runggalidier (Gröden, Tirol)
Szent István király főoltár lépcsőzet és imazsámoly asztalosmunkái: Tamási György
Boldogságos Szűz Mária Oltár: Molnár János
Szenteltvíztartó medencék: Gerenday Antal műkőgyára (Budapest)
Orgona: Mauracher Mathias1

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász településnek már a XIV. században
kőtemploma volt, ez valószínűleg a török megszállás alatt, a falu elnéptelenedésével

1

A résztvevő mesterek névsora és a történeti adatok Jánoska 2005 alapján
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együtt pusztulhatott el.2 A XVIII. században az Orczy család uralma alatt újra
növekedésnek indult település 1740-ben épített torony nélküli, kis méretű templomot. A
XIX. századra a templom szűkös lett, nagyobb ünnepeken többen az ajtókon kívül
rekedtek. A falu lélekszámának növekedésére utal az is, hogy a korábban a váci
egyházmegye Cegléd-abonyi esperesi körzetében a rékási plébánia filiájaként működő
plébánia 1788-ban önállóságot kapott, 1888-ra pedig már közel 4000 lelket számlált.
A település kegyurai – báró Orczy Andor és báró Orczy Béla - Lieszovszky Pál plébános
és a váci egyházmegye bíztatására az 1880-as évek közepén új templom építését
határozták el, és a kisméretű, elavult régi templomot 1884-ben lebonttatták. 3

A templom keletről

Nyugati homlokzat

Báró Orczy Antal szolnoki építészeket kért fel tervek készítésére, de mivel egyik sem
nyerte meg tetszését, báró Orczy Béla miniszter végül Wéber Antalt bízta meg a
feladattal.4 Az alapozást 1884 júliusában kezdték meg, késő őszre tető alá is került a
templom. Az építkezéshez a téglát részben uradalmi-, részben egy – az újszászi
vasútállomásnál felállított - téglaégetőben készítették. A szakiparosok mellett a
település és a Jászberényi tanyák lakói dolgoztak a kivitelezésen. Az építőanyagokra
24079 forintot költöttek, a szakipari munkákra 25 791 forintot áldoztak. A körülbelül
A középkori templom teljes pusztulására utal, hogy a XVIII. században, 1740 előtt egy ideig az Orczycsalád kápolnájában kellett, hogy istentiszteleteiket tartaniuk.
3 A régi templomon végzett karbantartási munkákról és a bontásról a házkönyv tudósít. Jánoska Antal
feltételezése alapján Lieszovszky Pál plébános leírása az alapozás bontási munkáiról arra utal, hogy az
1740-ben készült templom középkori alapokra épült. (Jánoska 2005 p. 7.) A bontáskor előkerült
„régiségeket” Orczy Tekla bárónő megvásárolta a munkásoktól és egy ideig bekeretezve az új templom
egyik pillérén őrizték őket.
4 Sem az Újszászi Plébánián, sem a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban, sem Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Levéltárban nem találhatók építési tervek. (Hernádi László újszászi plébános szóbeli közlése, Dr.
Zádorné Dr. Zsoldos Mária levéltár-igazgató írásbeli közlése, Petrik Herold levéltáros írásbeli közlése)
Az épületről egy, csak a méreteket leíró felmérés készült, e szerint a templom hossza 32,7m, szélessége
17,37m, a toronynál 28m, a torony szélessége minden oldalon 6,33m, a főhajó belmagassága 9m, a
falkorona 12,4m, a torony teljes magassága 31,8m. A mérést Gyöngyösi Vince plébános végezte1974-ben.
(Jánoska 2005 p. 7.)
2
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50000 forint teljes költségnek a felét az Orczy-család biztosította, 15000 forintot adott
váci egyházmegye, 6700 forintot egy magánalapítvány biztosított, a fennmaradó részt
pedig közadakozásból gyűjtötték össze. Ezen felül a szükséges berendezési tárgyakat a
tehetősebb újszásziak5 és az Orczy-család személyes adományiból6 készíttették el. Az új
templom benediktálását 1885. december 23-án Tanács János váci kanonok végezte, aki
korábban plébános volt Újszászon.
Az első világháborút a templom kisebb veszteségekkel átvészelte, csak harangjait és az
orgona sípjait rekvirálták. A templomon 1925-ben kicserélték a tetőt, egy évvel később a
harangokat is pótolták. 1941-ben sor került egy teljes körű felújításra, részben
átalakították a belső teret és freskókkal díszítették a szentélyt. 1944-ben a visszavonuló
németek felgyújtották a templomtornyot, amelynek sisakja ráborult a hajó
tetőszerkezetére, beszakadt a mennyezet, az egyik oldalfal bedőlt, de szerencsére a
tűzvész a tornyon nem terjedt túl. A helyreállítás 1950-ig tartott, külső tatarozás 1972 és
76 között, illetve 1991-ben történt.
A keleti tájolású templom tömegformája nagyon egyszerű, a téglány alakú hajóhoz,
annak északkeleti sarkán csatlakozik a torony. A nyugati oldalon a homlokzatból alig
emelkedik ki az oromzatos középrizalit. A keleti oldalon a félköríves szentélyt –
melynek falkoronája egyforma az oldalfalakéval -, kisebb magasságú félköríves rész
veszi körül. A déli oldalhoz csatlakozik a sekrestye egy szintes és a kegyúri oratórium
kétszintes tömbje.
A bejárati homlokzat kiugró középrizalitján három kapu vezet a templom főhajójába,
ezek felett tengelyben három, félköríves ablak van. Ugyanezeket a tengelyeket követve
a belső orgonakarzat magasságában három félköríves ikervakablak helyezkedik el, az
oromzat középmezejében egyszerű körablak van. A déli homlokzaton, a korábbi karzat
magasságában félköríves ikerablakok, a nyugati szélen egy félköríves ajtó van. A
homlokzatból kissé szerencsétlenül ugrik ki a sekrestye és a kegyúri karzat lépcsőjének
tömege. A legmozgalmasabb keleti homlokzat emeleti részén az oldalhomlokzat
nyílásrendje folytatódik. Az Orczy-család kriptáit kiemelő alsó rész nagyobb méretű
nyílásaival a többi homlokzati részhez képest sokkal nyitottabbnak hat. Tovább haladva
a templom körül, az északi részt a torony uralja. Ezen öt szinten egymás felett félköríves
ikerablakok vannak, a negyedik szint felett kis kiülésű ívsoros párkányra ül fel a
legfelső szint nagyobb méretű ikerablaka. A választópárkány alatt toronyóra
elhelyezésére alkalmas kör alakú részt alakítottak ki. A templomhajó északi
homlokzatának kialakítása a délit követi. A templom főpárkánya mindenhol ívsoros, a
félköríves nyílások felett a vakolat kis kiugrása jelzi az áthidaló helyét. A külső
részletformálás rendkívül egyszerű, a párkány kivételével profilozatlan.

Szentélyablakok festése – Kállivoda Ede uradalmi tiszttartó
Szürkemárvány keresztelőkút – Hopfer Mihály uradalmi gépész
Faragott papi szék – Vörösmarty Mihály számvevő
Textilek – Záchar József, Veres József
Szenteltvíztartók – Hopfer Mihály, Bálint József, Czétényi Erzsébet
Szent Anna szobor – Csábi Jánosné
Sekrestye csengettyűje – Tanács Gyula gyógyszerész
6 Oltárlépcsőzet, oltárzsámoly, Boldogságos Szűz Mária oltár oltárképe, „Lourdes-i Mária” szobor – gróf
Károlyi Istvánné Orczy Mária
„Hajósok és Halászok Máriája” szobor – ifjabb báró Orczy Andor
Templompadok - Orczy Tekla bárónő
5
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A belső tér három hajós, a hajókat alig tagolt pillérek választják el egymástól. A főhajó
mennyezete fából készült síkmennyezet, a mellékhajók csehsüvegboltozatosak. A
szentély fedése egy csehsüvegboltozatos és egy negyedgömbfedésű részből áll. A
kegyúri karzat ablakai a csehsüvegboltozatos részbe nyílnak. A mellékhajókban
korábban karzat volt, a felújított belsőben ennek a lenyomatait sem lehet felfedezni. A
bejárati rész felett van a dongaboltozatos orgonakarzat.

Orgonakarzat

Építészeti tervek hiányában nehéz megállapítani, hogy a puritán kialakítás mennyiben
tudható be az építész szándékának, az anyagi korlátoknak, vagy a későbbi
átalakításoknak. A templom külső képe mindenesetre egy 1904-es képeslap szerint a
maival gyakorlatilag megegyező volt, és mivel a történeti adatok alapján korábban nem
történt jelentős átalakítás, ezt elfogadhatjuk az építéskori állapottal megegyezőnek. A
belső tér tekintetében annyit bizonyosan meg lehet állapítani, hogy a karzatokkal és a
festett üvegablakokkal sötétebb és kevésbé átlátható volt a mai állapotnál. Az egykori
berendezési tárgyakból már csak a főoltár van meg, feltételezhetjük, hogy a többi is
valamilyen középkori stílust idéző historizáló részletformálású bútor lehetett.
Összességében kimondható, hogy bár ma talán kellemesebb a világos és átlátható tér,
de ez korábbi, középkorias hangulatát teljesen elvesztette.
A párkány kialakítása ugyan idézi a romantika korszakát, összességében inkább
neoromán stílusúnak nevezhetjük a templomot.
Archív felvételek:
Nézet az apszis felől (1904) képeslap, Jánoska 2005 p. 15., nézet a bejárat felől Jánoska 2005 borító
Irodalom:
Borovszky-Pest p. 154., Pallas XVI. p. 1001., Jánoska 2005
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Neuschloss-pavilon - Budapest

Országos Kiállítás
Építés ideje: 1885
Lebontották
Megbízó: Neuschloss cég

Az 1885-ös közkiállításra készítendő pavilonjukhoz a Neuschloss fivérek – a korábbi
eredményes együttműködés folytatásaként – Wéber Antalt kérték fel pavilonjuk
megtervezésére. Az Országos Kiállítás ideje alatt a szaklapok nem ismertették az
épületet, az Építési Iparban csak a faipar országos helyzetének értékelésekor említik,
hogy a nemzetközileg is sikeres Neuschloss-cég „ízlésesen épített pavilon”-ban állít ki.1
Wéber halálának tíz éves évfordulóján a következőképpen értékelték a pavilont: „Hogy
a formaadásban szabadabb, kecsesebb és lendületesb is tudott lenni, ennek bizonyítékát
szolgáltatja az 1885-iki orsz. kiállítás alkalmára tervezett ’Neuschloss’-féle pavilonja. (…) A
kiállítási pavillon az előnyösen ismeretes céget faipari munkáival kívánta bemutatni, tehát ács-,
asztalos-, padozat munkákat, egy teljesen a cégből elkészített ’Villa’ épületben. E szerény
épületben is ’nagy’-nak mutatta magát a mester. Báj és kellem, kedves és gyönyörű arányok,
finom részletképzés, mind tanusítanak arról, hogy ő, szigorúsága mellett, szabad, magasröptű
művészi ihlettel volt megáldva és azokkal ott lép elő, hol a föladat maga ambícióját lelkesíté,
alkotásvágyát kielégíté.”2 A földszintes, nyeregtetős épület gazdagon tagozott
tömegformájú, egészében fa-szerkezetű. Díszítményeit a divatosan formált faragott és
esztergált elemek adják, az angol eredetű cottage-stílust követi. Az Országos Kiállítás
egyéb épületei közül nem emelkedik ki egyedi formálásával, mint annak idején a
párizsi pavilon.
Archív felvételek:
Saroknézet (Divald Károly, 1885) ÉPIP 1899 p. 256.
Irodalom:
Tárgymutató 1899 p. 59., ÉPIP 1899 p. 255., Magyar Műv. 1981 p. 216.
1
2

ÉPIP 1885 p. 406.
ÉPIP 1899 p. 255.
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Állami Reáliskola és Internátus - Déva

Cím: Deva, Bul. 1. Decembrie, Str. Saguna (Románia)
Eredeti címe: Déva, Fő utca 36-37. (Hunyad vármegye)
Építés ideje: 1885-86
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Tajtsik Ferenc1
Hunyad vármegye és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium között 1884-ig hatályos
szerződés szerint a dévai reáliskolát a megye volt köteles megfelelő épülettel ellátni. A
minisztérium 1885-ös költségvetési indoklásában azonban azt olvashatjuk, hogy: „Az
iskola alkalmas telken, de de elégtelen és silány épületben van elhelyezve, mely több ízben
javíttatott s részben átalakítások részben hozzápótlások által bővített, a nélkül, hogy az időközben
nyolcz osztályuvá fejlesztett reáliskola czéljainak megfelelővé tétethetett volna. Hogy a megye
kötelezettségének megfelelhessen, a belügyi és pénzügyi ministerek engedelmével, némi csekély
adót vetett ki a lakosságra (három éven át 1, illetőleg 2 krt az adóforint után), melyből azonban a
megkivántató összeg megközelítőleg sem jött be. Az időközi javításokra s átalakításokra elköltött
összegeken felül csak mintegy 14.000 krt áll rendelkezésre s ennek kamataiból sem lehetett az
építési tőkét szaporítani, mivel az intézetnek három osztályát, a helyiségek elégtelensége miatt
bérházban kellett elhelyezni s e házbér a kamatokat fölemésztette. Igy nem lévén kilátás, hogy a
megye elvállalt kötelezettségeinek megfelelhessen, az intézet állapota azonban jelen helyiségekben
tarthatatlan lévén, nem marad fenn egyéb, mint a rendelkezésre álló 14.000 frtnak, s a megye
által felajánlott napszámok és némi építési anyagoknak a bevonásával, a különben is állami
intézet állandó elhelyezését vagyis az építkezést, a bemutatandó tervek és költségvetések szerint,
az állam terhére venni át.”2
1
2

Szathmáry 2002
MOL VKM 100. köt. p. 42.
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Az eredetileg 50 000 forintra tervezett építési költségeket egy év múlva 33 000 forinttal
megnövelték, tekintettel arra, hogy az adott helyszínen egy reáliskola csak internátussal
együtt tölthette be rendeltetését.
A két utca közti átmenő telken a lejtős oldal alján áll a főreáliskola leginkább „H”-hoz
közelítő alaprajzú, tagolt tömegű tömbje, a telek tetején pedig a háromszintes „U”
alaprajzú internátus.
Az iskola épülete az utcai oldalon két-, az udvar felé háromszintes. Az ablakokat a
földszinten és az emeleten is kváderutánzatú keretezés díszíti, ezen kívül csak az
egyszerű könyöklő- és övpárkányok tagolják a homlokzatokat. A főkapu a kissé
visszaugratott középső szárnyon van, az utcáról tengelyirányban lépcsőn lehet feljutni
a bejárathoz. A kapu félköríves záródású, eredeti keretezése mára eltűnt. Ezen – az
egyszerű épülethez képest reprezentatívabb – homlokzati szakaszon a teljes földszinti
falfelületen kváderosztást imitál a vakolat kialakítása.
A hátsó homlokzatokon az ablakok nem kaptak vakolatkeretet, az udvari bejáratot
timpanon emeli ki.

Internátus

Az internátus épülete is hasonlóan egyszerű kialakítású. Itt a földszint és az első emelet
falfelülete sávosan kialakított, a reáliskolához képest elmaradtak a párkányok, az
ablakok egyszerűen kereteltek. Az internátus utcai bejáratának neobarokk kialakítása
későbbi. Mindkét épületben jelenleg is oktatási intézmény működik.
Irodalom:
Ybl 1957 p. 442., Szathmáry 2002
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Tudományegyetem – Központi Egyetem szárnya és a Központi Épület - Budapest

Eredeti címe: Budapest, Szerb utca 269/b.
Tervezés ideje: 1886-881
Terv
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi miniszter

Wéber Antal minisztériumi építészként kapott megbízást a Tudományegyetem
Központi Egyetem Szerb utcai szárnyának és a központi épületnek a tervezésére 1886ban,2 a szárnyépület terveit 1888-ban engedélyezték.3 Az Egyetem tértől távolabbi
ÉPIP 1888 p. 261., 396.
A miniszter az új épület megépítésének szükségességét a következőképpen indokolta: „A budapesti
egyetem központi épületének régi szárnyára nézve hogy az ott elhelyezve volt három természettudományi
intézeteknek új épületükbe leendő átköltözése után helyiségeik az elméleti tanszakok czéljaihoz képest alakíttassanak
át. Mielőtt azonban a kiköltözés kezdetét is vette volna, a régi épület menyezetén helyenkint repedések mutatkoztak,
melyek folytán egyes helyiségek használatát azonnal megszüntettem s az egész épületet alapos és beható vizsgálatnak
vetettem alá. A vizsgálat eredménye nem csak, hogy szükségessé tette a természettudományi tanszékek azonnali
kiköltöztetését, de oly megrongált sőt eredettől rosz szerkezetünek tüntette föl az egész épületet, miszerint az
majdnem egész terjedelmében használaton kívül kellett helyeznem, minek folytán még az elméleti tanszakok is
elvesztették ott használt tantermeiket, a questaturát és szolgalakásokat is máshová kellett áthelyeznem. Habár az
aulának két tanteremmé való átalakítása s a volt physikai intézet termeinek czélszerű felhasználása által a theologiai,
jogi és bölcsészetkari elméleti tanszakok jelenleg a legégetőbb szükségnek megfelelő tanhelyiségekkel el vannak látva,
kétségtelen, hogy a régi épület sem jelenlegi bomladozó állapotában nem hagyható, sem az egyetem czéljától el nem
vonható. Az épület e szárnya van ugyanis hivatva magába foglalni az aulát,- mely most teljesen hiányzik, úgy, hogy
az egyetemi ünnepélyek a főváros szivessége folytán az új városház nagy tanácskozási termében tartatnak meg; itt
kell a rectoratus és tanács számára helyiségekről gondoskodni, ide jön a questatura, ide jön az ifjusági olvasókör, melynek számára ost bérhelyiséget fog kelleni felfogadni, - egynéhány nagyobb tanteremre is szükség van még és
végre, az olyannyira fontos seminariumi intézmény, melynek meghonosítása már tovább nem halasztható, szintén
csak akkor fog kifejlődhetnmi, ha a központi épületben külön e czélra rendelt alkalmas helyiségek fgognak
rendelkezésére állani. A kérdés tehát csak az, vajjon a régi épület megfelelően átalakíttassék, vagy alapjából újra
építtessék-e? Tekintettel arra, hogy a szóban forgó épületnek nagy része alatt pinczehelyiségek nincsenek, minek
folytán annak földszintje egészségtelen és nyirkos, alapzata biztonságot nem nyújt, néhol a főfalak lábozata a
nedvességtől meg van támadva; hogy továbbá a fedélszerkezet s az összes emeletek hasznavehetetlenek s a felsőbbek
oly alacsonyak, miszerint adaptálás esetében az ablakok áthelyezése miatt a főfalakat is teljesen át kellene alakítani;
1
2

198

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

épületszárny4 és a központi rész közötti 15 tengelyes rész megépítése előtt a régebbi
szárnyban átalakította a dísztermet.5 Az elütő stílusú két felső emeletet már Wéber
Antal halála után a központi részt tervező Baumgarten Sándor és Herczog Fülöp
fejezték be.6 A központi épületrészre készített tervei nem valósultak meg, az egyetem
nagyarányú bővülése miatt elavult a tervezési program.7 Ybl Ervin utal rá, hogy Wéber
tervének csak az alaprajza ismert, de a terv lappang.8 Annyit tudunk a központi szárny
teréről amennyit a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a Szerb utcai szárny engedélyezése
kapcsán erről közöl: „A szerb utczai ezúttal építendő szárnyépület az Egyetem-térre eső
homlokzaton egy nyílt, átjárásnak is szolgáló ívezetes előépítmény terveztetik, már ezúttal elvben
engedélyezhetőnek találtatik.”9
Irodalom:
ÉPIP 1886 p. 278., ÉPIP 1888 p. 261., 396., Edvi Illés 1896 p. 99., 145., Tárgymutató 1899 p. 54., ÉPIP 1899 p.
214., 255., Jakabffy 1907 p. 3., Fábián 1937 p. 263., Merényi 1955 p. 462., Ybl 1957 p. 437-438., 442., Merényi
1970 p. 28., Sisa 1994 p. 130.,143., Déry-Merényi 2000 p. 27., Gergely 2003 p. 221.

figyelemmel végre arra, miszerint az épületnek csak némileg czélszerű átalakítása majdnem az összes közfalak, sőt
még a folyosót elválaszt főfalnak is megváltoztatását igényelné, s igy mindent összevetve alig 50-60 ezer forinttal
kerülne kevesebbe, mint az új építkezés, s ennek daczára nem nyújtana a czélnak megfelelő épületet: kénytelen
voltam magamat arra határozni, hogy az épület teljes lebontását és alapjából újra építését hozzam javaslatba, a mi a
műszaki terv és költségvetés szerint kerekszámmal 400.000 frtnyi költséggel járand, s a mi által a fővárosi
egyetemünk egy minden tekintetben megfelelő s a főváros egy jelentékeny közterének is diszére szolgáló központi
épület birtokába jutna. Miután az 1887. év legnagyobb részét e terv szerint a régi épület lebontása fogja igénybe
venni, ez évben 100.000 frtnál több nem fog felhsználtatni, mihez képest lehetséges volt a törlesztési részletet ezuttal
csak 6.000 frtban szabni meg.” (MOL VKM K 802 104 köt. p. 33-35.)
3 A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1886., 1887. és 1888 évi működéséről. Budapest, 1890. p.
173. (BFL II. 1.a. 86. köt.)
4 Ezt a részt Szkalnitzky Antal tervezte, a kivitelező Wechselmann Ignác volt. Már 1873-ban felmerült a
központi épület újjáépítése. (Sisa 1994 p. 130., 143.) Merényi Ferenc nézőpontja szerint a szárnyépület
befejezése köthető Wéber Antalhoz, ennek ellentmond a homlokzati architektúra barokkos jellege.
(Merényi 1955 p. 462.)
5 ÉPIP 1886 p. 278.
6 (ÉPIP 1899 p. 255., Gábor 1981/2) A felső két szint kialakítása neobarokkos, sem a rizalitokat keretező
korintoszi pilaszterek, se neobarokk jellegű ablakkeretezések alkalmazására nincs példa Wéber Antal
életművében, nehezen elképzelhető, hogy egy olyan tervező, aki „Catoi szigorral” ragaszkodott a
reneszánszhoz, ilyet tervezett volna.
7 Edvi Illés 1896 p. 145.
8 Az ELTE központi Könyvtárában szerepel a katalógusban kéziratként, de a raktárban nem lelhető fel.
Az aula terveit az 1889-es fővárosi nemzetközi kiállításon bemutatták. (Tárgymutató 1889 p. 54.)
9 1888. június 19.-én tárgyalták 2097. számon. (BFL II.1.a. 19. köt.)
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Állami Tanítóképezde - Csáktornya

Cím: Čakovec, A. Starcevica 55. (Horvátország)
Eredeti címe: Csáktornya (Zala vármegye)
Építés ideje: 1887-88
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Morandini Bálint1
A csáktornyai Tanítóképezde épülete egyszerű, téglalap alaprajzú, három-szintes
épület. Főhomlokzatát – kettő – négy – három – négy – kettő ritmusban – rizalitok
osztják. Három vaktengelyes és tizenhét tengelyes hátsó homlokzata rizalitokkal nem
osztott.
A földszint falfelületét a vakolatba mélyen húzott csíkok osztják, az egyenes záródású
nyílások felett kőosztást imitáló minta van. Az első emelet ablakai könyöklőpárkányon
ülnek, füles keretelésük felett szemöldök van, a falfelület osztása ezen a szinten kevésbé
plasztikus. A választópárkány feletti könyöklőpárkányon ülnek a második emelet
ablakai, ezeknek egyszerű szalagkerete van, az ablakok közötti dupla pilaszterek
tagolják a sima falfelületeket. A rizalitok kialakítása csak annyiban tér el az általános
részektől, hogy itt a harmadik szint ablakai közötti teljes falpillér tartja az épület
főpárkányát. Az épület bejárata a középtengelyben van. A kapu szalagkeretestimpanonos keretezésű, a timpanon esetlenül metsz az emeleti ablak sávjába.
Az épület hátsó oldalához egy nyaktaggal – valószínűleg nem sokkal az első szárny
építése után – újabb épületrészt kapcsoltak. A ma is iskolaként működő épület nagyon
jó állapotban van, a homlokzati színezés szépen kiemeli az egyébként egyszerű
architektúrát.
Irodalom:
VL 1881. április 10., Ybl 1957 p. 439., 442.

1

VL 1881. április 10.
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Állami Polgári Iskola - Kapuvár

Cím: Kapuvár, Kossuth Lajos utca 9.
Eredeti címe: Kapuvár (Sopron vármegye)
Építés ideje: 1887-89
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

Kapuváron 1884 novemberében nyíltak meg a hatosztályos fiú- és a négyosztályos
leány polgári iskola első osztályai. A fiúiskola ötödik és hatodik osztálya lassan
elsorvadt, az 1902/03 tanévre meg is szűnt. A polgári iskola mellett 1884 és 1896 között
iparostanonc oktatás is folyt.1
Az iskola épületének tervezése 1887-re befejeződött2, az épületet az 1889/90-es
tanévben vették használatba. Az épület jelenleg a város általános iskolája, a helyben
született neves szobrászművész, Pátzay Pál nevét viseli.
A négyszintes iskolaépület főhomlokzata kilenc tengelyes. Az alagsori ablakokat is
magában foglaló lábazati részt erőteljes párkány választja el a földszinti sávtól,
amelynek falfelületén a vakolatba vízszintes fugákat húztak. Majdnem a lábazati
párkányra ráültetve sorakoznak az egyforma, külön keretezés nélküli fölszinti ablakok.
A földszint felett erőteljes kiülésű választópárkány, majd az első emeleti
könyöklőpárkány következik. Az első emeleti ablakok füles-keretezése felett
konzolokra helyezett szemöldök van. A második emelet ablakai egyszerűbbek, a füles
keretezés megmarad, szemöldök nincs, könyöklőpárkány helyett egyszerű könyöklőn
ülnek az ablakok. A könyöklőket, az egy szinttel lejjebbi konzolhoz hasonló de kevésbé
plasztikus elem támasztja alá. Az emeleti szinteken a falfelület mindenhol sima. Míg a
Langer 1928 p. 42-43., Varga 1996 p. 166-186.
Az építési terveket ekkor megküldték a Soproni Mérnöki Hivatalnak, amely azokat a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumnak továbbította. (GYMS – SL T8/4283 Iskolai értesítő)

1
2
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földszinti ablaktengelyek egyformák, addig az emeleteken a két szélső tengelyben
szorosan egymás mellett három ablak helyezkedik el. Az általános axisokhoz képest a
keretezés annyiban változik, hogy a három ablakot egyetlen füles keret fogja össze és az
ablakok közötti faltestek kis pillérként jelennek meg. Az épületet nem koronázza
főpárkány, az ereszt a túllógatott szarufák faragott végei tartják.
Az oldalhomlokzatokon csak az emeleti szinteken vannak ablakok, a belső
elrendezésből adódóan a középfolyosók tengelyében, a falfelület tagolása a
főhomlokzattal egyezik.

Főhomlokzat

Hátsó homlokzat

Az iskolába a hátulról lehet bejutni, itt a bejáratot – három tengely szélességben - rizalit
emeli ki. Ellentétben a főhomlokzattal, az udvari oldalon a szélső axisokban egyenként,
a középsőkben párosával kaptak helyet az ablakok, a részletképzés egyezik.
A homlokzat kompozíciója átgondolt, a lábazatként kezelt, plasztikusabb felületű két
alsó szintre jó arányban épülnek a könnyedebb emeleti részek. Érdekes és egyedi a
szorosan egymás mellé kerülő ablakok keretezésének kezelése és a konzolok formálása.
Valószínűleg a mai engedélyezési tervekhez hasonló kidolgozottságú dokumentációt
küldtek vidékre, így a helyi mesterek képzettsége és formaérzéke sokat számított a
végső megformálásnál.
Irodalom:
Langer 1928 p. 42-43., Ybl 1957 p. 439., 442., Varga 1996 p. 166-186.
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Állami Polgári Iskola – Miskolc

Cím: Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
Eredeti címe: Miskolc, Kun János utca (Borsod vármegye)
Építés ideje: 1888-89
Jelentősen átépítették
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

A miskolci polgári leány- és fiúiskola az 1875-76-os tanévben kezdte meg működését
közös igazgató irányítása alatt.1 Az intézményt 1888-ban átvette az állam és
gondoskodott arról, hogy az oktatáshoz állandó helyiségek álljanak rendelkezésre, a
Wéber Antal tervezte épületben. Az építés költsége 75000 forint volt,2 az épület terveit
az Ezredéves Kiállításon bemutatták.3 Az iskola „H” alaprajzú volt, a Kun János utcára
nézett tizenegy tengelyes, három szintes homlokzata. Az ablakokat szalagkeret futotta
körbe, a szinteket könyöklőpárkány választotta el egymástól, a bejárat középen volt.
A kiegyezés utáni megállíthatatlan városi fejlődés – ami Miskolcot lassan Kassa
riválisává tette - azonban hamarosan szükségessé tette az időközben kereskedelmi
osztályokat is indító iskola bővítését.4 A terveket Baumgarten Sándor és Herczegh
Ferenc készítették, a kivitelező Harkányi Ede volt. Az 1900. október 25.-én
engedélyezett bővítés első sorban hozzáépítést jelentett. A mai Dayka Gábor utca felé
meghosszabbították a Kun József utcai szárnyat és a „H” hátsó szárára merőlegesen, a
Dayka Gábor utca vonalában új szárnyat építettek. A régi részben maradt a fiúiskola, az
Miskolc 1929 p. 223-224.
Ybl 1957 p. 439.
3 A kiállítandó tervek listáján az szerepel, hogy a terveket kiállító hatóság a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium. (BML IV.1905/C 10998/1894) Az iratcsomóban található egy sokszorosított polgári iskolai
terv – amit tán mintának használtak a kiállítási anyagok előkészítéséhez -, de sem alaprajzában, sem
homlokzatában nem köthető Wéber épületéhez.
4 A polgári iskolában először – az iparos és kereskedő társulat támogatásával – kereskedelmi
szaktanfolyamot, majd alsófokú kereskedelmi iskolát, 1885-től középfokú kereskedelmi iskolát indítottak.
(Emlékkönyv 1986 p. 15-16.) A kereskedelmi oktatás lassan függetlenné vált és új épületbe költözött.
1
2
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új részbe került a leányiskola.5 Az új és régi részek tömegcsatlakozása nem szerves, a
fővárosi építészek nem vették figyelembe a meglévő tetőgerinc magasságát, a Kun
József utcai homlokzati csatlakozás pedig kifejezetten szerencsétlenül sikerült.6 1908ban további átalakításokra is sor került, Sárkány Ervin Ottó budapesti műépítész tervei
szerint.7 Néhány kisebb belső célszerűsítés mellett befalazták a Kun József utcai
bejáratot, viszont ugyanezen oldalon az 1900-as hozzáépítés nyílástalan részén legalább
a földszinten ablakot nyitottak.
A sorozatos átalakítások során az eredeti épület homlokzata elvesztette minden
díszítőelemét, a nyílászárókat is kicserélték, Wéber műve felismerhetetlen. A korábbi
polgári iskolai igazgató nevét viselő Istvánffy Gyula általános iskola épületén jelenleg is
folynak felújítási munkák.
Tervek:
Átalakítási tervek: (1905) BML 1905/C 13645/1900 (1908) BML 1905/C 10243/1908 (1914) BML IV. 1914
Irodalom:
Miskolc 1929 p. 223-225., Ybl 1957 p. 439., 442., Emlékkönyv 1986 p. 15-16.

Az eredeti alaprajzra is ebből az átalakítási tervsorozatból lehet következtetni (BML IV.1905/C
13645/1900), a városi Mérnöki Hivatal iratanyagában nem maradt nyoma a korábbi építési fázisnak.
6 Az engedélykérelemhez homlokzati tervet nem csatoltak, az építészeti szakbizottság a következő
javaslatot tette: „ezen hozzáépítés homlokzata eltérőleg a régi épület homlokzatától sima fal lesz. Miután azt
építtető annak idején be nem jelentette, az pedig szemsértőnek találtatik, a bizottság javasolja, hogy a teks tanács
elrendelni méltóztasson hogy az uj épület Kun József utcai homlokzata egyenlően a régivel díszíttessék, a vak ablakok
pedig zsaluval láttassanak el.” A javaslat nyomán születő határozat ellen az engedélyt benyújtó kivitelező,
Harkányi Ede fellebbezett, tekintettel arra, hogy ő a Minisztériummal adott műszaki tartalom
megvalósítására szerződött. A fellebbezésnek végül az alispán helyt adott és azt javasolta, hogy a
Minisztériumhoz forduljon a Tanács, mert a kivitelező nem kötelezhető semmire, de ezt a lépést már nem
tették meg. (BML IV.1905/C 13645/1900)
7 (BML IV.1905/C 10243/1908) Egy évvel korábban a Kun József utcában a polgári iskola mellett elemi
iskolát is építettek, alaprajzi rendszerében a Wéber-féle mintát követi, homlokzata a századforduló népi
irányzatának szép példája. (BML IV.1914 57/4/1907)
5
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Kisebb átalakítások
Wéber korai munkái közé tartozik az Agárdi1 Szent Anna templom átépítése. Az 1814ben, Kasselik Fidél tervei szerint épült félköríves apszisú kis templomon nem lehet
megállapítani a század közepi átépítés jellegét,2 elképzelhető, hogy csak felújításról volt
szó, az 1854-es évszám a bejárat felett olvasható.

Agárdi Szent Anna templom

A Pallas Lexikon Wéber művei között felsorolja a cinkotai Beniczky-kastélyt,3 más
forrás nem erősíti meg a szerzőséget, esetleg a Beniczky Péter által építtetett XVII.
századi kastély4 kisebb átalakításáról lehet szó.
Wéber Antal nekrológja és néhány régebbi cikk5 felsorolja művei közt a tápiósági
Keglevich-kastélyt, a modern források azonban mind Ybl Miklósnak tulajdonítják az
1860-as években épített és 1964-ben lebontott épület tervezését.6 Ybl Ervin véleménye
szerint kisebb átalakításról lehet szó. A korabeli ábrázolások szerint a különleges
kialakítású homlokzat nem köthető Wéber egyéb műveihez.

Ma Gárdony Agárdpuszta
Az építésről a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltárban nem állnak rendelkezésre tervek,
az adatok Kuthy István kanonok feljegyzései és Agárd 1863-as Canonica Visitatioja alapján. (Mózessy
Gergely püspöki levéltáros írásbeli közlése)
3 Pallas XVI. p. 1001.
4 Borovszky-Pest p. 51.
5 VU 1889 p. 510., továbbá: Fábián 1937 p. 263., Jakabffy 1907 p. 3.
6 Ybl 1957 p. 128., Horváth 1998 p.164., Klex-Pest p. 264., Sisa 2004 p. 334.
1
2
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Tápiósági Keglevich-kastély

A korabeli nyomtatott források nem emlékeznek meg Hoffmann Frigyes házának
többszöri átalakításáról, amit 1873-ban,7 és a tető leégése után 1880-ban8 tervezett
Wéber Antal.9

Hoffmann-ház

A Középítési Hetes Albizottság 1879-ben engedélyt adott Loisch Ede Hermina mező
1853 sz. telkén – ma Amerikai úton - lévő épület átalakítására.10 Az 1872-ben épített
szabadonálló villa ma már nem áll.
Kolbenheyer Ferenc halála után Wéber Antal befejezte a Tudományegyetem Tűzoltó
utcai Anatómiai épületét, szerepe ebben az esetben legfeljebb kisebb átalakítás volt, de
elsősorban a helyszíni művezetéssel összefüggő részlettervek kidolgozásáról lehetett
szó, hasonlóan az I. számú Belkórodához. A mai Kossuth Lajos utca rendezésekor11

BFL XV.17.b.311 3119/1873
Déry 2005 p. 235.
9 Az épület műemléki tudományos dokumentációját Gedai István készítette el, ő nem nevesíti az
átalakítás tervezőjét. (Gedai 1963 p. 6.)
10 ÉPIP 1879 p. 293., BFL XV.16.e.251/104. Az építkezést a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1872. június 5.án engedélyezte 1166 számon. (BFL II.1.a. 3. doboz)
11 A rendezést már 1874-ben elkezdték, de csak az Erzsébet-híd építésével kapcsolatosan felmerült
igények megjelenésekor folytak jelentős bontások. (Siklóssy 1931 p. 239.)
7
8
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lebontották a korábban Wagner-féle klinikaként működő épületet, amire Wéber Antal
emeletráépítést tervezett 1884-ben, a kivitelező Wechselmann Ignác volt.12
A Zöldfa utca 25. szám alatt állt a Thököly Intézet, amely szerb tanulókat segélyezett és
adott számukra szállást. A kétemeletes klasszicista épületben Wéber Antal 1884-ben
tervezett átalakítást és különálló éléskamrát,13 később Jakabffy Ferenc tervezett rá újabb
emeletet, 1907-ben lebontották.14
1885-ben kapott megbízást az Élettani Intézet bővítésére.15 A Szkalnitzky Antal által
tervezett épület16 udvari, alacsonyabb szárnyára épített a meglévő részekkel teljes
összhangban álló emeletet.17 Ugyanezen évben támfal építésére18 és kisebb átalakításra19
kapott engedélyt a budai ferences rendházban,20 illetve a Vakok Intézetében.21

Az Élettani Intézet hátsó homlokzatának részlete

1886-ban Wéber Antal közvetlen építési engedélyt kapott az Országház utca 13. alatti
házban átalakítások elvégzésére, kivitelezőként a Hegyi és Majorossy céget nevezték
meg.22 A Sztojakovics-házat előzőleg 1869-ben alakították át.23 Ugyanezen évben

Az épület eredeti címe: Hatvani u. 16., (ÉPIP 1884 p. 337.)
ÉPIP 1884 p. 337., 424.
14 Belváros 1993 p. 569-570.
15 A Fővárosi Tanács 1885. augusztus 24.-én engedélyezte az építkezést 37 115 számon. (Ybl 1957 p. 436.)
16 A Szkalnitzky által tervezett Élettani Intézet 1875-re készült el. (Sisa 1994 p. 141.)
17 A későbbi emeletráépítés ellenére látszik, hogy a Wéber-féle bővítés nem ártott az épület külső
képének.
18 Engedély száma: 39 629 (ÉPIP 1885 p. 410.)
19 Engedély száma: 36 607 (ÉPIP 1885 p. 355-356.)
20 Korábban Országút, ma Margit körút 23., A Városi Tanács szólította fel a zárdafőnököt, hogy a
szomszédos telek felé egy támfalat építsen a földcsuszamlás elkerülésére. Ez ellen a zárdafőnök
fellebbezett, de a Fővárosi Közmunkák Tanácsa ennek nem adott helyet. (BFL II.1.a. 14.köt. 1883.
szeptember 13.-án tárgyalták az ügyet 2160. és 2240. számon)
21 A klasszicista épületet 1824-ben építették és a Zeneakadémia építésekor bontották le. A Király utca és a
Gyár utca sarkán állt. (http://www.opkm.hu letöltés ideje: 2006. november)
22 ÉPIP 1886 p. 404.
23 Az épület XV. századi eredetű. (BFL 17.a. 302. 697, 1416, XV.17.e.306 227 doboz)
12
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szintén kisebb átalakításokra kapott engedélyt az Úri utca 51. szám alatti
belügyminisztériumi épületben.24
Az 1798-ban megnyitott25 Rókus-kórház lebontását ugyan többször tervbe vették a
Kerepesi út szélesítse miatt,26 de az áttelepítés magas költségei miatt erről mindig
lemondtak és inkább korszerűsítették, bővítették. Wéber Antal 1887-ben a sebészeti
kórodán végzett átalakításokat.27

(ÉPIP 1886 p. 132.) A ferences rendházzal egybeépített épületet korábban a Helytartótanács használta.
Wéber előtt Kauser és Frey végeztek rajta átalakításokat 1872-ben. (Horler 1962 p. 564., BFL XV.17.e.306
349 doboz)
25 http://www.rokus.hu letöltés ideje: 2006. november
26 Siklóssy 1931 p. 207.
27 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1887. június 23.-án tárgyalta az ügyet 1403. számon. (BFL II.1.a. 18.
köt., ÉPIP 1887 p. 207.)
24
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Építészetileg azonosítatlan művek1
Villa - Budapest
Eredeti címe: Buda, Svábhegy
Építés ideje: 1846-48

Wéber Antal első önálló építészeti munkájáról sajnos szinte semmit sem tudunk, pedig
ennek építéséhez kapcsolták a jubileumi ünnepség időpontját is.2 A Budai Hegyvidéken
már a XVIII. században megjelentek az első lakóépületek,3 a „Svábhegyi nyaralótelepülés” az 1830-as években kezdett kiépülni,4 a kiparcellázott nagyobb telkekre az
1840-es évek közepétől kezdtek el építkezni,5 ekkor: „Mintegy varázsütésre emelkedtek ott
csaknem naponként újabb épületek.”6 1844 és 1847 között több, mint negyedével bővült a
házak száma. A hasonló korú, ma álló svábhegyi villák alapján Wéber épülete lehetett
akár erősen klasszikus hatású,7 mint az 1846-ben épült Zlamal-villa, vagy akár
romantikus, mint az 1845 körül épült Repos-villa.8
Gazdasági épületek - Gyöngyös
Eredeti címe: Gyöngyös (Heves vármegye)
Építés ideje: 1851
Megbízó: Orczy Lőrinc9
A források nem jelölik meg, hogy az épület Gyöngyös – vagy kültelkeinek – mely részén
lehet, a kastély környezetében stíluskritikai alapon Wébernek biztonsággal tulajdonítható
épület ma nem áll,10 de valószínűleg a gazdasági épületek a kastélyhoz kapcsolódtak.11

Ebbe a körbe az építészetileg nem azonosítható épületek kerültek, tehát azok is, amelyeknek több adata
ugyan ismert, de nem került elő róla archív fotó, vagy terv és a ház már nem áll, vagy a
felismerhetetlenségig átalakították.
2 Az azonosítást rendkívül megnehezíti, hogy az 1800-as évek végén Svábhegy névvel illették a mai
Virányos, Széchenyi-hegy, Orbán-hegy, Istenhegy, Kútvölgy, Disznófő területét, gyakorlatilag a Budai
Hegyvidéket. (Hevesi 1873 p. 222., BFL XV.16.e.255/11)
3 L. Gál 1971 p. 28., L. Gál 1971/2
4 Siklóssy 1931 p. 455.
5 Gábor 1997 p. 6.
6 Siklóssy 1929 p. 50.
7 Ybl Ervin nézőpontja (Ybl 1957 p.417.) szerint Hild és Nobile hatására ekkor még klasszicisztikus ízlésben
tervezett, de egyéb korai munkái mind romantikusak, emiatt ezt a lehetőséget sem szabad elvetni.
8 Horler 1962 II. köt p. 530.
9 Ybl Ervin Orczy Lőrincet említi megbízóként, az Építési Iparban Orczy Lőrincné szerepel. (Ybl 1957 p.
418. ÉPIP 1886 p. 492.)
1
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Széchenyi-ház - Budapest
Eredeti címe: Budapest, Király utca
Wéber életrajzírói megemlékeznek róla, hogy Széchenyi Ferenc számára bérházat
tervezett a Király utcába.12

Neuschloss-pavilon - Bécs
Eredeti címe: Bécs
Építés ideje: 1873
Lebontották

Az 1878-ban épített párizsi Neuschloss kiállítási pavilon ismertetésénél olvashatjuk, hogy
Wéber Antal már a bécsi közkiállításra is tervezett a cég számára kiállítási pavilont.13 A
kiállítást ismertető munkák azonban evvel a pavilonnal nem foglalkoztak, az
illusztrációk között nem látható.14

Kotzó-ház - Budapest
Cím: Budapest, VIII. kerület, Üllői út 18.
Eredeti címe: Budapest, Üllői út 10.
Hrsz.: 36764
Építés ideje: 1875
Teljesen átalakították
A MOL vonatkozó repertóriuma szerint tervanyag nem áll rendelkezésre a témában, a Heves Megyei
Levéltár sem irat-, sem tervanyagot nem őriz az építkezéssel kapcsolatban. (Bán Péter levéltár-igazgató
írásbeli közlése)
11 Egy korabeli leírás szerint Gyöngyösön: „Ház van összesen a Bene pusztával együtt 2561. A legdíszesebbek
ezek között: az egri uton b. Orczy, jelenleg gróf Szapáriak kastélya, díszes kert, és díszes gazdasági épületekkel.”
(Horner 1863 p. 51.) A kastélyról legutóbb megjelent kiadvány nem említi, hogy környezetében
fennmaradtak volna gazdasági épületei. (B. Gál 2003 p. 2-8.)
12 Úgy tűnik, mindnyájan átveszik a Wéber-jubileum alkalmából írt cikk adatait. (ÉPIP 1886 p. 492.) Az itt
található felsorolás időrendben sorolja fel az épületeket, ez alapján a bérház építését az 1860-as évek végére
tehetjük.
13 ÉPIP 1878 p. 259.
14 Még a közkiállítást rendkívüli mellékletében több száz oldalon feldolgozó Vasárnapi Újság sem
emlékezik meg a Neuschloss-pavilonról. (VU – M)
10
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Vállalkozó: Schirmbrandt Antal

Wéber Antal 1875-ben tervezte Kotzó Pál gyártulajdonos15 bérházát az Üllői útra. Az
eredeti tervek elkallódtak és az épület gyökeres átalakításon ment át.16 Az 1890-es
években Révai Mór és Ödön vásárolta meg, majd 1897-ben Fleischl Róbert tervei szerint
építtették át. A házat egy emelettel megmagasították, átformálták a homlokzatot, Ybl
Ervin közlése szerint csak a belső falak egy része eredetei.17

Halácsy-ház - Budapest
Eredeti címe: Budapest, Damjanich utca 20.18
Építés ideje: 1880
Lebontották
Az Építési Ipar tájékoztatott róla, hogy Halácsy Sándor földszintes épületének terveit a
Középítési Hetes Albizottság a Fővárosi Közmunkák Tanácsához átette,19 majd a
jegyzőkönyvekből megtudhatjuk, hogy az engedélyt kiadták.20 Az épület elkészült,21 de a
Damjanich utcában már nem áll földszintes ház.

Technológiai és Iparmúzeum - Budapest
Eredeti címe: Budapest, Kerepesi út Eszterházy utca 5297 sz.
Építés ideje: 1882-8522
Lebontották

BPCÍM 1888 p. 348.
Ybl 1957 p. 426.
17 Az átépítés engedélyét 1897. június 11.-én adták ki 25 438 számon. (Ybl 1957 p. 427.) A Fővárosi
Közmunkák Tanácsa április 29.-én tárgyalta az ügyet 558. számon. (BFL II.1.a. 6. doboz)
18 Az építési engedélyt említő források címként a 20.-as és a 40-es számot is említik. (ÉPIP 1880 p. 244., BZ
1880 p. 293., VL 1880 aug. 1.,)
19 ÉPIP 1880 p. 244.
20 1880. július 29.-én 939. számon tárgyalták az ügyet. (BFL II.1.a. 12.doboz)
21 BZ 1880 p. 302.
22 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1882. november 16.-án tárgyalta az ügyet 2789. számon, mint az elnök
által közvetlenül kiadott engedélyt. (BFL II.1.a. 13. köt.), a későbbi átalakítások a középítési hetes
albizottság engedélyezte, erről az Építési Ipar számolt be. (ÉPIP 1882 p. 371., ÉPIP 1883 p. 241., 263., ÉPIP
1884 p. 371., ÉPIP 1885 p. 343., 464.)
15
16
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Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Vállalkozó: Wechselmann Ignác
Ácsmunkák: Neuschloss cég23
A Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum ideiglenes elhelyezésére először
átalakíttatták a Kerepesi út és Eszterházy utca sarkán lévő épületet, majd újabb részekkel
bővítették a szerszám- és géptár, rajzterem számára. A bővítéseket, átalakításokat 1885-ig
folytatták, az épületek barakkszerűek voltak.24 Egy 10*20 méter alapterületű, 8 méter
belmagasságú épületrész volt a kiállítótér, ehhez csatlakozott a gépcsarnok, egy 15*8
méteres műhely és az oktatási terem.25 A múzeum osztályai a következők voltak: 1.
magasépítési és vízépítési, 2. kinematikus gépek, 3. szállító gépek, 4. gőzgépek, 5.
hidraulikus gépek, 6. kohászat, 7. fafeldolgozás, papír- és nyomdaipar, 8. feldolgozóipar,
9. mezőgazdasági gépek.26 Az ideiglenes Technológiai és Iparmúzeum 1883 májusában
nyílt meg.
A végleges épületet Hauszmann Alajos tervezte. Később Wéber Antal felügyelőbizottsági tag is volt a Múzeumnál.27 1922-ben Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetté
alakították, a múzeumi tevékenység megszűnt.28

Őrház - Budapest
Eredeti címe: Budapest, Üllői út, Füvészkert
Építés ideje: 1883
Lebontották
Az épületről csak az engedélyezés ténye ismert.29
Tudományegyetem Gazdasági Hivatal és Szolgalakások - Budapest
Építés ideje: 188430

BZ 1883 p. 38.
Ybl 1957 p. 436.
25 BZ 1883 p. 37.
26 BZ 1879 p. 377.
27 ÉPIP 1889 p. 188.
28 Balassa M., Zentai p. 39.
29 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1883. december 20.-án tárgyalta az ügyet 3814. számon. (BFL II.1.a.
14.köt.)
30 Az engedély száma: 36219
23
24

212

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

A fentieken kívül Ybl Ervin közli, hogy Wéber tiszteletdíja 1431 forint, maga az épület
kétemeletes, tömbjellegű volt.31 Pontos helye nem ismert, valószínűleg Orvoskar telkén
állt és később lebontották.

Kápolna - Túrócszentmárton
Eredeti címe: Túrócszentmárton (Túróc vármegye)
Építés ideje: 1886 előtt
Megbízó: Révay Ferenc
Révay Ferenc kápolnájáról említést tesznek Wéber Antal életművét feldolgozó írások,32
de formálásáról nem tudósítanak. Túrócszentmárton település történeti határain belül
nincs kápolna, két temploma XIX. századi, ezekhez sem kapcsolódik kápolnarész.
Valószínűleg a Révay-család sírkápolnájáról lehet szó. A település XIX. században is
működő temetőjében33 magyar sírok már alig vannak, a még létezőek a temető XIX.
század végi használatát egyértelműen bizonyítják. Feltételezhetjük, hogy ha itt állt a
sírkápolna, azt a XX. század 60-as éveiben bontották el.

Katolikus Főgimnázium - Zsolna
Eredeti címe: Zsolna (Trencsén vármegye)
Építés ideje: 1886
Megbízó: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Wéber Antal 1886-ban tervezett egy gimnáziumi épületet Zsolnára. Az épület
valószínűleg a középkori városfal közelében állhatott.34 Az érintett területen nem
található olyan épület, ami Wéber terveként azonosítható lenne. A Zsolnán ma oktatási
intézményként működő épületek között sincs Wébernek tulajdonítható. A
főgimnáziumot valószínűleg lebontották.

ÉPIP 1884 p. 396., Ybl 1957 p. 434.
ÉPIP 1886 p. 492., Jakabffy 1907 p. 3., Ybl 1957 p. 431.
33 Második katonai felmérés XXXI. col. 36. sec.
34 Második katonai felmérés XXX. col. 34. sec.
31
32
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Lakóház - Budapest
Eredeti címe: Budapest, Vörösvári út 144.
Építés ideje: 188735
Lebontották
Vállalkozó: Kozselszky József, Steinhübel Károly

A földszintes lakóház építéséről az Építési Ipar számolt be a Középítési Hetes Albizottság
határozatait közlő rovatában.36 Az épület a Vörösvári út és Bécsi út sarkán álló vámház
melletti telekre épült.37 Már 1887-ben átalakították Steinhübel Károly által benyújtott
tervek szerint,38 a terület XX. századi rendezése során lebontották.

Építési engedély kiadásának időpontja: 1887. szeptember 5., november 28., Építési engedély száma: 30
831, 39406, A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1887. október 22.-én 3733. számon tárgyalta a második
engedélyt, mely a toldalékrészekre vonatkozott. (BFL II.1.a. 18.köt.)
36 ÉPIP 1887 p. 347., 387.
37 BFL XV.16.e.251/162
38 ÉPIP 1887 p. 508. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1887. december 22.-én 4808. számon tárgyalta az
ügyet. (BFL II.1.a. 18.köt.)
35
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11.2. Wéber Antal építészeti művei Magyarországon

215

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

11.3. Wéber Antal építészeti művei a Belvárosban
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11.4. Wéber Antal könyvei a Műegyetemen - Jegyzék1
6536
L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif. szerk.: Émile Reiber, Claude Sauvageot. A. Morell,
Paris, 1861-78.
6537
FELIX LAY: Die Verbreitung und Cultur der Südslaven. Leipzig, 1871.
6538
M. CÉSAR DALY: L'architecture privée au XIXe. siècle. Décorations intérieures peintes. Ducher, Paris, 1872-77.
6539
M. CÉSAR DALY: Motifs historiques d'architecture et de sculptur d'ornement. Décorations intérieures emprentées
et des édifices français du commencement de la renaissance à la fin Louis XIV. Ducher, Paris, 1870-80.
6540
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI: Vase e candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi lucerne ed ornamenti antichi. 1778.
6541
EUGENE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC: Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la
renaissance. A. Morell, Paris, 1871-75.
6542
EUGENE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC: Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. A.
Morell, Paris, 1867-70.
6543
PAUL LACROIX: XVIII.me siècle. Institutions usages et costumes France 1700-1789. Firmin – Didot, Paris, 1875.
6544
FRANZ REBER: Die Ruinen Roms und der Campagna. T. O. Weigel, Leipzig, 1863.
6545
CARL ALEXANDER HEIDELOFF, HEINRICH LEIBNITZ: Die Kunst des Mittelalters in Schwaben. Denkmäler der
Baukunst, Bildnerei und Malerei. Ebner & Seubert, Stuttgart, 1855.
6546
BONAVENTURA GENELLI: Umrisse zum Homer. J. B. Cottaschen, Stuttgart, 1866.
6547
LEWIS GRUNER, FEDERIGO LOSE: The terra-cotta architecture of north Italy. XII.-XV. centuries. előszó: V.
Ottolini. John Murray, London, 1867.
6548
FRIEDRICH PRELLER: Homer's Odyssee. Vossische Übersetzung. Alphons Dürr, Leipzig, 1872.
6549
BONAVENTURA GENELLI: Umrisse zu Dante's Göttlicher Komödie. Alphons Dürr, Leipzig, 1867.
6550
Sammlung von Original Radirungen Düsseldorfer Künstler. V. W. Schulgen, Düsseldorf, Paris, é. n.
A Műegyetemi Központi Könyvtár leltárkönyve szerinti sorrendben és leltári számokkal. A leltári
számok folyamatossága megszakad, a Wébertől származó kötetek számbavétele közben egyéb helyről
származó köteteket is leltároztak. A szerzők és a könyvek címei a köteteken olvasható írásmód szerint
szerepelnek.

1

217

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

6551
M. GEORGES ROHAULT DE FLEURY: Monuments de Pise au moyen âge. A. Morell, Paris, 1866.
6552
JOSEPH NASH: Mansions of England in the Olden Time. Henry Sotheran & Co., London, 1869-72.
6553
EUGENE ROUYER, ALFRED DARCEL: L'art architectural en France. Motifs de décoration intérieure et extérieure.
Liege, 1866-67.
6554
LEWIS GRUNER: Decorations of the Garden-Pavillon in the Grounds of Buckingham Palace. Murray, Longman &
Co., P & D Colnaghi, F. G. Moon, L. Gruner, London, 1856.
6555
ARTHUR MANGIN :Les jardins. Histoire et description. Alfred Mame, Tours, 1867.
6556
LUIGI CANINA: L'architettura antica. Descritta e dimostrata coi monumenti, opera divisa in tre sezioni
risguardanti la storia, la teorica e le pratiche dell'architettura egiziana, greca e romana. Roma, 1834-44.
6557
EUGENE ROUYER: Les appartements privés de S. M. l'Impératrice au palais des Tuileries. Baudry, Paris, 1867.
6558
OWEN JONES: Plans Elevations, Sections, and Details of the Alhambra. From Drawings Taken on the Spot in 1834
by the Late M. Jules Goury and in 1834 and 1839 by Owen Jones. London, 1842, 1845.
6559
M. E. ISABELLE: Les édifices circulaires et les dômes. Didot, Paris, 1855.
6560
PERCIER
1824.

ET

FONTAINE: Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Roma et de ses environs. Didot, Paris,

6561
PAUL MARIE LETAROUILLY: Édifices de Rome Moderne. Bance, Paris, 1856.
6562
J. STUART, N. REVETT: Die Alterthümer zu Athen. Carl Wilhelm Leske, Leipzig, Darmstadt, 1829-31.
6563
The unedited antiquites of Attica. Comprising the architectural remains of Eleusis, Rhamnus, Sunium and
Thoricus. Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Paternoster-Row and Murray, London, 1817.
6564
BONAVENTURA GENELLI: Satura - Compositionen. Alphons Dürr, Leipzig, 1871.
6565
AUGUSTE-HENRY-VICTOR GRANDJEAN DE MONTIGNY, AUGUSTE FAMIN: Renaissance Italienne. Architecture
Toscane. Palais, maisons, églises et autres édifices publics et privés principalment des XVe, XVIe et XVIIe siècle.
Ducher, Paris, 1874.
6566
FRIEDRICH PRELLER: Figuren-Fris zur Odyssee. előszó: Max Jordan. Alphons Dürr, Leipzig, 1875.

218

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

6567
HERMANN LÜCKE: Der Einzug Alexander des Grossen in Babylon. Marmorfries von Bertel Thorwaldsen. Alphons
Dürr, Leipzig, 1870.
6568
WILLIAM WILKINS: Antiquities of Magna Graecia. Longman, Hurst, Orme and Rees, Cambridge, 1807.
6569
ERNST FÖRSTER: Denkmale Deutscher Baukunst. Von Einführung des Christenthums bis auf die neuste Zeit. T. O.
Weigel, Leipzig, 1858-70.
6570
Machines Borde. Paris, 1858
6571
FRIEDRICH ARNOLD: Der Herzogliche Palast von Urbine. T. O. Weigel, Leipzig, 1857.
6572
KARL FRIEDRICH SCHINKEL: Entwurf zu einem Königspalast auf der Akropolis zu Athen. Ernst & Korn, Berlin,
1862.
6573
KARL FRIEDRICH SCHINKEL: Entwurf zu dem Kaiserlichen Palast Orianda. Ernst & Korn, Berlin, 1862.
6574
KARL FRIEDRICH SCHINKEL: Sammlung Architektonischer Entwürfe. Enthaltend theils Werke welche ausgeführt
sind theiles Gegenstände deren Ausführung beabsichtigt wurde. Ernst & Korn, Berlin, 1866.
6575
BONAVENTURA GENELLI: Das Leben einer Hexe in Zeihnungen. előszó: Hermann Ulrici. Buddeus, Weigel,
Düsseldorf, Leipzig, 1850.
6576
BONFILS: Architecture antique. Égypte, Grèce, Asie Mineure. Ducher, Paris, 1872.
6577
CHARLES GARNIER: Le nouvel opéra de Paris. Statues décoratives groupes et bas-reliefs. Ducher, Paris, 1875.
6578
CHARLES GARNIER: Le nouvel opéra de Paris. Bronzes candélabres, lustres torchères appliques lampadaires.
Ducher, Paris, 1875.
6579
CHARLES GARNIER: Le nouvel opéra de Paris. Peintures décoratives, plafonds, panneaux, voûtes, tympans.
Ducher, Paris, 1875.
6580
E. LE NAIL: Architecture de la renaissance. Le Château Blois. Extérieur et intérieur. Ensembles ornementale,
décoration, peintes, tentures, plafonds, carrelages. Ducher, Paris, 1875.
6581
TONY DESJARDINS: Monographie de l'Hôtel-de-Ville de Lyon. Restauré sous l' administration MM. Vaïsse et
Chevreau, Senateurs Accompagnée d'un texte historique et descriptif. A. Morell,
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6582
PAUL VREDEMAN DE VRIESE: Plusieurs menuiseries comme portaux, garderobes, buffets, châlicts, tables, arches,
selles, bancs, escabelles, rouleaux appendre tonailles et beaucoup d'autres sortes d'ouvrages. G-A. Van Trigt,
Brussels, 1869.
6583
CARL TIMLER: Die Renaissance in Italien. Architektonisches Skizzenbuch. T. O. Weigel, Leipzig, 1865.
6584
M. RODOLPHE PFNOR: Châteaux de la renaissance. Monographie du palais de Fontainebleau. A. Morell, Paris,
1873.
6585
Renaissance Italienne. Architecture et décoration. Décorations murales, plafonds, voûtes, mosaiques, ect. Ducher,
Paris, 1875.
6586
BONAVENTURA GENELLI: Aus dem Leben eines Wüstlings. Text und Atlas. Brockhaus, Leipzig, 1866.
6587
VICTOR CALLIAT: Hôtel de Ville de Paris. l'Auteur, Carilian-Goeury, Victor Dalmont, Paris, 1844-59.
6588
BONAVENTURA GENELLI: Aus dem Leben eines Künstlers. előszó: Max Jordan. Alphons Dürr, Leipzig, 1868.
6589
VALENTIN TEIRICH: Ornamente aus der Blütethezeit Italienischer Renaissance. Intarsien. Verlag der BeckschenUniversitäts Buchhandlung Alfred Hölder, Wien, 1873.
6590
Meubles et objets d'art des XV-XVI-XVIIe siècles. Goupil, Paris, 1871.
6591
PINI: Raccolta di ornamenti rari. é. n.
6592
CONRAD VON DOLLINGER: Architektonische Reise-Skizzen aus Deutschland Frankreich und Italien. Konrad
Wittwer, Stuttgart, 1872-80.
6593
G. AROSA: Grand autel des douze Dieux Musée du Louvre. A. Morell, Paris, 1870.
6594
JULES BOUCHET: Compositions antiques. Dessinées, gravées et publiées. l'Auteur, Paris, 1851.
6595
Concours d'Architecture. J. Baudry, Paris, é. n.
6596
HITTENKOFER: Formen-Elemente aus der gesamten Ornamentik. Für Architekten, Bauwerkmeister, Kunst- und
Gewerbetreibende ect. sowie für Akademiker, Politechniker, Bau und Gewerbewschüler. Carl Scholze, Leipzig,
1871.
6597
JULIUS CARL RASCHDORFF: Entwürfe und Bauausführungen im Stile Deutscher Renaissance. Ernst Wasmuth,
Berlin, 1879.

220

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

6598
M. A. MAGNE: Monographie du nouveau théâtre du Vaudeville. Ducher, Paris, 1873.
6599
Fragments d'Architecture antique. Baundry, Paris, é. n.
6600
Album moderner Meister. Zwanzig Radierungen und Kupferstichen aus der Zeitschrift für Bildende Kunst
ausgewählt. A. Seemann, Leipzig, 1871.
6601
VALENTIN TEIRICH: Cabinet (Kunstschrank) im auftrage Sr. Majestät Franz Joseph I. Waldheim, Wien, 1874.
6602
Bauschatz. Eine Sammlung hervorragender Bauwerke, Details etc. Lehrmann & Wenzel, Wien, 1879.
6603
A. SICCARDSBURG, I. STOCK, G. GUGITZ, F. PAULICK: Die Thür- und Fernster- Verschlüsse nach ihrer technischen
Entwicklung in den verschiedenen Ländern bis auf neueste Zeit. Lehrmann & Wenzel, Wien, 1876.
6604
FRANZ RUDOLF ALT: Wien im Weltausstellungsjahre 1873. Eduard Hölzer, Wien, 1873.
6605
EUGENE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC: Habitations modernes. A. Morell, Paris, 1875, 1877.
6606
M. DUPONT-AUBERVILLE: Art industriel. L'ornement des tissus. Ducher, Paris, 1877.
6607
M. GIOVANNI IANNONI: Saggi di architettura e decorazione Italiana. Enrico Maccari, Roma, é. n.
6608
LÉON PARVILLÉE: Architecture et décoration turques au XVe siècle. A. Morell, Paris, 1874.
6609
CÉSAR DALY: Architecture funéraire contemporaine. Spécimens de tombeaux. Chapelles funéraires, mausolées,
sarcophages, stèles, pierres tombales, croix. Ducher, Paris, 1871.
6610
CÉSAR DALY, GABRIEL DAVIDOUD: Architecture contemporaine. Les théâtres de la place du Châtelet. Théâtre du
Châtelet, Théâtre Lyrique. Ducher, Paris, 1874.
6611
FRIEDRICH MAXIMILIAN HESSEMER: Arabische und Alt-Italienische Bau-Verzierungen. Dietrich Reimer, Berlin,
1841.
6612
DANIEL RAMÉE, RODOLPHE PFNOR: Monographie du château de Heidelberg. Palais de Otto Henry, Pavillon de
Féderic-le Sage. A. Morell, Paris, 1859.
6613
Die prämiirten Entwürfe der Hamburger Rathaus-Concurrenz 1876. Concurrenz ausschreiben und Gutachten der
Comission. Stumper, Hamburg, 1877.
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6614
MICHEL LIÉNARD: Spéciment de la décoration et de l'ornementation au XIXe siècle. Claeseu, Pilon, Liége, Paris,
Berlin, 1872.
6615
JULIUS LESSING: Alt Orientalische Teppichmuster. Ernst Wasmuth, Berlin, 1877.
6616
RENE DARDEL: Monographie du palais du commerce élévé à Lyon. A. Morell, Paris, 1868.
6617
M. AUGUSTE RACINET: L'ornement polychrome. Art ancien et asiatique, moyen âge renaissance, XVIIe et XVIIIe
siècle. Recueil historique et pratique. Firmin – Didot, Paris, 1869.
6618
HUGO LICHT: Architektur Deutschlands. Übersicht der Hervorragendsten Bauausführungen der Neuzeit. előszó:
A. Rosenberg. Ernst Wasmuth, Berlin, 1879.
6619
M. M. WULLIAM, FARGE: Le recueil d'architecture choix de documents pratiques. Ducher, Paris, 1874-78.
6620
L. KOCH: Rafaels Loggien in Vatican zu Rom. L. Koch, Wien, 1878.
6662
G. F. SEIDL: Die königliche Residenz in München. E. A. Seemann, Leipzig, 1880.
6663
TITO VESPASIANUS PARAVICINI: Die Renaissance-Architektur der Lombadei. előszó: George Gilbers. Dresden,
é. n.
6664
CLAUDE SAUVAGEOT: Palais, châteaux, hôtels et maisons de France. A. Morell, Paris, 1867.
6665
Neubauten zu Frankfurt am Main. Heinrich Keller, Frankfurt, 1878.
6666
Croquis d'architecture. szerk.: Gustave Raulin. Ducher, Paris, 1866-78.
6667
Alterthümer von Jonien. Carl Wilhelm Leske, Leipzig, é. n.
6668
Alterthümer von Attika. Carl Wilhelm Leske, Leipzig, Darmstadt, é. n.
6669
EUGÉNE PRIGNOT: L'architecture la décoration et l'ameublement. Soixante compositions et dessins inédits. C.
Claesen, Paris, Liége, Berlin, 1867.
6670
LÉOPOLD-CAMILLE CERNESSON: Grammaire élémentaire du dessin. Ouvrage destiné à l'enseignement méthodique
et progressif du dessin appliqué aux arts. Ducher, Paris, 1877.
6671
HENRY REVOIL: Architecture romane du midi de la France. Dessinée, mesurée et décrite. A. Morell, Paris, 186774.
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6672
C. VON LÜTZOW, LUDWIG TISCHLER: Wiener Neubauten. Lehrmann & Wenzel, Wien, 1876-80.
6673
Blaeter für Kunstgewerbe. szerk.: Valentin Teirich, Josef Storck. R. von Waldheim, Wien, 1872-79.
6674
Encyclopédie d'architecture. Revue mensuelle des travaux publics et particuliers. A. Morell, Paris, 1872-78.
6703
AUGUST ORTWEIN, AUGUST SCHIFFERS: Deutsche Renaissance. Eine Sammlung von Gegenständen der
Architektur, Decoration und Kunstgewerbe in Original Aufnahmen. A. E. Seemann, Leipzig, 1871-81.
FRANCESCO ZANOTTO: Le fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia. előszó: Antonio Diedo. Giuseppe
Antonelli, Luciano Basadonna, Venezia, 1858.
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11.5. Wéber Antal könyvtárának becsesebb darabjai 1885-ben - Jegyzék2
ERASMO PISTOLESI: Il Vaticano. Roma. 1829-38.
Hessen-Homburgisches neu vollständiges Gesang. Homburg vor der Höh, 1734.
LEOPOLD GMELIN: Die Elemente der Gefässbildnerei mit besonderer Berücksichtigung der Keramik. München,
1885.
Fünfzig Handzeichnungen alter Meister.
FRIEDRICH JAENNICKE: Grundriss der Keramik in Bezug auf das Kunstgewerbe. Eine historische Darstellung ihres
Entwicklungsganges in Europa, dem Orient und Ost-Asien von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
Stuttgart, 1979.
DR. P. F. KRELL: Die Klassiker der Malerei. Stuttgart, 1876.
Spanische Künstler-Mappe zu Gunsten der Nothleidenen in Spanien. München, 1855.
Japanischer Ornamentenschatz. Berlin.
N. SIMAKOFF: L’art de l’Asie centrale. Recueil de l’art décoratif de l’Asie centrale. St.-Petersburg, 1883.
DR. GUSTAVE LE BON: La civilisation des Arabes. Paris, 1884.
J. FISCHBACH, H. MARINS: Deutscher Wald und Hain in Bild und Wort. München, Berlin.
WOLDEMAR KADEN: Das Schweitzer Land. Eine Sommerfahrt durch Gebirg und Tahl. Stuttgart.
M. PICHON: Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris. Avec ses Principaux édifices et nouvelles
barrières. Paris, 1790.
FRANZ ZANOTTO, JOSEPH LUDWIG GATTERI: Geschichte Venedigs in 150 Kupfertafeln nach Chronicken,
geschichlichen Thatsachen und dem Costum der Zeit. Venedig, 1863.
FRANZ ZANOTTO, M. MORO, J. REBELLATO: Das malerische, monumentale, historische und artistische Venedig.
Eine Darstellung seiner Haupt-Ansichten und alten Gebräuche. Venedig, 1857.
Architektonische Rundschau. Skizzenblätter aus allen Gebieten der Baukunst. Stuttgart, 1885.
Architectural plates. Building news.
L. BAUMANN, E. BRESSLER: Barock. Eine Sammlung von Plafonds, Cartouchen, Consolen, Gittern, Möbeln, Vasen,
Öfen, Ornamenten, Interieurs, etc. und Monumentalbauten Österreichs aus der Epoche Leopold I. bis Maria
Teresia. Wien, 1884-85.
Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen. szerk.: Chr. Friedr. Ludw. Förster. Wien, 1845-59.
Deutsche Bauzeitung. Verkündigungsblatt des Verbandes deutscher Architekten-und Ingenieur Vereine. szerk.: K.
E. O. Fritsch und F. W. Büsing. Berlin, 1875-85.
Blätter für Kunstgewerbe. szerk.: Josef Storck. Wien, 1880-81.
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György 1886 p. 458. alapján, az általa közölt sorrendben
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ERNEST BOSCO: Dictionnaire raisonné d’architecture et des sciences et arts qui s’y rattachent. Paris, 1877-78.
PIERRE CHABAT: La brique et la terre cuite. Etude historique de l’emploi de ces matériaux, fabrication et usages.
Motifs de construction et decoration choisis dans l’architecture des différents peuples. Paris, 1881.
M. CESAR DALY: Motifs divers de serrurerie. Extrait de la Revue générale de l’architecture et des travaux publics et
de divers autres ouvrages. I. Partie Serrurerie ancienne. I. Partie Serrurerie moderne. Paris.
ROBERT DOHME: Barock- und Rococo-Architektur. Berlin, 1884.
Encyclopèdie d’architecture. Paris, 1880-85.
Budapest Építményei. szerk.: Rozinay István. Budapest, 1883.
K. E. O. FRITSCH: Denkmäler deutscher Renaissance. Berlin, 1882-85.
KARL GROPIUS: Ornamente in verschiedenen Baustylen für Architekten und Maler.
LUDWIG KLASEN: Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Leipzig, 1882-84.
OTTO LESSING: Ausgeführte Bauornamente der Neuzeit. Sammlung hervorragender Ornamentausführungen der
bedeutesten Architekten und Bildhauer in Deutschland und Österreich. Berlin, 1884.
J. A. LEVEIL: Traité élémentaire pratique d’architecture ou étude des cinqs ordes d’après Jacques Barozzio de
Vignole. Paris.
HUGO LICHT: Architektur Deutschlands. Übersicht der hervorragendsten Bauausführungen der Neuzeit. Berlin,
1882.
J. M. V. MAUCH: Die architektonischen Ordnungen der Griechen und Römer, und der neueren Meister. Berlin,
1862.
A Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye. szerk.: Ambrozovics Béla, Ney Béla, Schwarczel Sándor.
Budapest, 1870-1885.
Wiener Monumental-Bauten. Hof-Opernhaus von van der Nüll und Siccardsburg, Justizpalast von A. Wielemans.
Wien.
MYSKOVSZKY VIKTOR: Magyarország középkori és rennaissance-stilű műemlékei. Bécs, 1885.
FÉLEX NARJAUX: Palais, monuments élevés par laville 1850-1880. Paris, 1883.
Publicationen des Vereines „Wiener Bauhütte”.
M. M. WULLIAM, FARGE: Le recueil d'architecture choix de documents pratiques. Architecture religieuse,
architecture civile, architecture communale, architecture militaire, art funéraire, construction privées: urbanies et
suburbanies, construction rurales et industrielles, décoration, ameublement, etc., etc. Paris, 1878-85.
Deutsche Renaissance. Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur. Decoration und Kunstgewerbe in
Original-Aufnahmen. szerk.: A. Scheffers. Leipzig, 1881-1885.
Revue generale de l’architecture et des travaux publics. Journal d’architectes. szerk.: M. César Daly. Paris, 188085.
F. SCHWENKE: Ausgeführte Möbel- und Zimmereinrichtungen der Gegenwart. Berlin, 1881-84.
Société anonyme des hauts-fourneaux et fonderies du Val D’Osne. Fontes d’art. Paris.
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12. Illusztrációk jegyzéke
25. oldal

Wéber Antal arcképe
VU 1889 p. 509.

28. oldal

Wéber Antal koszorúba foglalt neve
ÉPIP 1886 p. 491.

29. oldal

Építészek csoportképe
Gábor 2000 p. 143.

85. oldal

A nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély keleti homlokzata 1945 előtt
Károly 1901. p. 231.

87. oldal

A nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély déli homlokzata 1894 előtt
BpLáLa, 1894. 7. sz. p. 35.

88. oldal fenn

A nagyhörcsökpusztai Zichy-kastély keleti homlokzata 1894 előtt
BpLáLa, 1894. 7. sz. p. 36.

88. oldal lenn

Wéber Antal terve a nagyhörcsökpusztai kastély emeleti kialakítására
BFL XV.331.14/1 részlet

92. oldal
jobbra

A galántai Esterházy-kastély keleti tornya a XX. század második felében
Zádor 1981. 148. kép

93. oldal
fenn

A galántai Esterházy-kastély udvari homlokzata
http://www.beauharnais.sk/images/galanta.jpg
letöltés ideje: 2005. december

95. oldal

A sárosdi Esterházy-kastély a XX. század közepén
KÖH Fényképtár ltsz: 34.066

97. oldal

A vörösvári Erdődy-kastély a park felől
Borovszky-Vas színes melléklet

99. oldal
balra

A vörösvári Erdődy-kastély a park felől
VU 1876 p. 37.

99. oldal
jobbra

A vörösvári Erdődy-kastély alaprajza
Schmeller-Kitt 1974 p. 242.

101. oldal
jobbra

A vörösvári Erdődy-kastély vesztibülje
Schmeller-Kitt 1974 p. 243.

106. oldal
középen

A vörösvári Erdődy-kastély délkeleti homlokzatának bal oldala
Horváth 1998 címlap részlete

108. oldal

A vörösvári Erdődy-kastély északról
Cházár 1989 p. 215.

113. oldal

Placht-ház
Klösz György felvétele, 1879 körül, FSzEK - BP Fotótár ltsz.: 000738

116. oldal

Bellevue-villa
Klösz György felvétele, 1880-as évek, FSzEK - BP Fotótár ltsz: 000258
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118. oldal

A Sugárút vége
Klösz György felvétele, 1877, BTM - K Fényképgyűjtemény ltsz: 32.719

119. oldal

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházának Dorottya utcai
homlokzata
MMÉK 1879 III. tábla

121. oldal
balra

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székháza
Klösz György felvétele, 1887, BTM – K ltsz: F.64.780.85

122. oldal

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár székházának földszinti és első emeleti
alaprajza
MMÉK 1879 I. tábla

125. oldal
lent balra

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank székházának homlokzatterve (Klauzál téri oldal)
Engedélyezési terv, CsML XV.2a. 2913/873

125. oldal
lent jobbra

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank székházának első emeleti alaprajza
Engedélyezési terv, CsML XV.2a. 2913/873

126. oldal

A somogytarnócai Széchenyi-kastély a park felől
Klösz György felvétele, Baji-Csorba 1994 p. 19.

131. oldal
fent középen

Palazzo Pompei homlokzatának részlete
Kotsis 1947 p. 33.

131. oldal
fent jobbra

A Libreria homlokzatának részlete
Kotsis 1947 p. 33.

132. oldal

A Fuchs-ház sugárúti homlokzata
Engedélyezési terv, Tervek a FNyMT-ban (jelenleg lappanganak), közli: Vadas 2004

133. oldal

A Sugárút és a Nagymező utca sarka
Siklóssy 1931 p. 153.

134. oldal
lenn

A Fuchs-ház földszinti és első emeleti alaprajza
Engedélyezési terv, Tervek a FNyMT-ban (jelenleg lappanganak), közli: Vadas 2004

135. oldal

A Neuwelt-ház
1880-as évek vége, FSzEK - BP Fotótár ltsz: 000799

138. oldal

Galathea diadala. Lotz Károly festménye az Ádám-házból
Ybl 1981 p. 86.

140. oldal
balra

Az Ádám-ház bejárata
Klösz György felvétele, 1887, BTM - K Ltsz.: F.64.780.63

140. oldal
jobbra

Az Ádám-ház nagyszalonja
Klösz György felvétele, 1887, BTM - K Ltsz.: F.64.780.71

141. oldal
balra

Az Ádám-ház földszinti alaprajza
Engedélyezési terv, Tervek a FNyMT-ban (jelenleg lappanganak), közli: Ybl 1957 p.
425.
Az Ádám-ház első emeleti alaprajza
Engedélyezési terv, Tervek a FNyMT-ban (jelenleg lappanganak), közli: Ybl 1957 p.
425.

141. oldal
jobbra

227

Marótzy Katalin
2007

Wéber Antal építészete
PhD értekezés

142. oldal

Az Ádám-ház metszete
Engedélyezési terv, Tervek a FNyMT-ban (jelenleg lappanganak), közli: Kemény 1987

143. oldal

A Halász-ház a XX. század elején
Jakabffy. 1907 p. 2.

146. oldal

Széchenyi István szobra
1890-es évek, FSzEK - BP Fotótár ltsz: 000859

148. oldal
balra

A Forgó-ház utcai homlokzata
Engedélyezési terv, FNyMT hrsz.: 23920

148. oldal
jobbra

A Forgó-ház udvari homlokzata
Engedélyezési terv, FNyMT hrsz.: 23920

149. oldal

A Forgó-ház utcai homlokzata
Hallgatói rajz, készítette: Ozvald Tamás

151. oldal

A Forgó-ház emeleti alaprajza
Engedélyezési terv, FNyMT hrsz.: 23920

155. oldal

Az Erdődy-villa
MMÉK 1878 XXVII. tábla

156. oldal
balra

Virágfüzéres puttók. Lotz Károly festménye az Erdődy-villából
Ybl 1981 p. 86.

156. oldal
jobbra

Oroszlánvadászat. Lotz Károly festménye az Erdődy-villából
Ybl 1981 p. 86.

157. oldal
balra

Caprarolai kerti lak
Josef Durm rajza, In: Handbuch 1880. p. 465.

157. oldal
jobbra

Az Erdődy-villa
Rückwardt Hermann felvétele, 1889, FSzEK - BP Fotótár ltsz: 000230

158. oldal

Az Erdődy-villa földszinti és első emeleti alaprajza
FSzEK - BP Fotótár ltsz: 010169

159. oldal

A Párizsi Neuschloss-pavilon bejárati homlokzata
ÉPIP 1878 Melléklet

161. oldal

A Párizsi Neuschloss-pavilon mennyezete
ÉPIP 1878 p. 260.

162. oldal

A Fiókzálogház Eötvös utcai homlokzata
ÉPIP 1889 Melléklet

164. oldal

A Fiókzálogház alaprajzai
ÉPIP 1889 Melléklet

165. oldal
fenn

Az Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda északi homlokzata
Zsakó 1934 p. 13.

165. oldal
lenn

Az Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda helyszínrajza
Zsakó 1934 p. 12.
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166. oldal
fenn

Az Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda nyugati homlokzata
Zsakó 1934 p. 13.

166. oldal
lenn

Az Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda keleti homlokzata
Zsakó 1934 p. 13.

168. oldal

Tudományegyetem - Orvoskar Központi épület
Jakabffy 1907 p. 3.

170. oldal
balra

Tudományegyetem - Orvoskar Központi épület, földszinti alaprajz
Orvoskar 1882 II. tábla

170. oldal
jobbra

Tudományegyetem - Orvoskar Központi épület, harmadik emeleti alaprajz
Orvoskar 1882 IV. tábla

171. oldal

A Központi épület a Klinikákkal
Erdélyi Mór felvétele, FSzEK - BP Fotótár ltsz: 001852

172. oldal

Tudományegyetem – Mosó- és főzőkonyhák, homlokzat
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

173. oldal
fenn

Tudományegyetem – II. számú Belgyógyászati Klinika
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

173. oldal
lenn

Tudományegyetem – II. számú Belgyógyászati Klinika homlokzata
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

174. oldal

Tudományegyetem – II. számú Belgyógyászati Klinika földszinti alaprajza
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

181. oldal

Tudományegyetem – Állat- és Ásványtani Intézet
Jakabffy 1907 p. 4.

184. oldal

Tudományegyetem – Állat- és Ásványtani Intézet, második szinti alaprajza
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

185. oldal

Tudományegyetem – Természettani Intézet
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

186. oldal
fenn

Tudományegyetem – Természettani Intézet hosszmetszete
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

186. oldal
lenn

Tudományegyetem – Természettani Intézet Puskin utcai homlokzata
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

187. oldal

Tudományegyetem – Természettani Intézet földszinti alaprajza
Egyetemek 1900-1908 I. köt.

188. oldal

A pancsovai Gimnázium
Korabeli képeslap, http://www.sammler-bonn.de, letöltés ideje: 2005. szeptember

189. oldal

A pozsonyi Bábaképző Intézet
Egyetemek 1900-1908 III. köt.

190. oldal

A pozsonyi Bábaképző Intézet második emeleti alaprajza
Egyetemek 1900-1908 III. köt.
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191. oldal

Az újszászi Szent István templom madártávlatból
Képeslap, 2005

192. oldal
balra

Az újszászi Szent István templom keletről
Képeslap, reprodukció Jánoska Antal gyűjteményéből

192. oldal
jobbra

Az újszászi Szent István templom
Jánoska 2005 borító

195. oldal

Neuschloss-pavilon az 1885-ös Országos Kiállításon
Divald K. felvétele 1885, ÉPIP 1899 p. 256.

196. oldal

A dévai Állami Reáliskola bejárata
Halmos Balázs felvétele, 2005

197. oldal

A dévai Állami Internátus
Halmos Balázs felvétele, 2005

198. oldal

Tudományegyetem Szerb utcai szárnya a Központi Épület építése előtt
Klösz György felvétele, 1898, FSzEK - BP Fotótár ltsz: 001336

206. oldal

A tápiósági Keglevich-kastély
Klex – Pest 2000. p. 264.

215. oldal

A történelmi Magyarország térképe, Wéber Antal épületeinek helye külön jelölve,
készült Pallas XII. felhasználásával

216. oldal

Budapest térképe, Wéber Antal épületeinek helye külön jelölve, készült Pallas III.
felhasználásával

A hallgatói rajzok a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének „Építészettörténet 5.” tárgyának
keretében, kötelező féléves feladatként készültek. Az egyetemi hallgatók írásban járultak hozzá
munkájuk publikálásához.
Az egyéb illusztrációk a szerző saját fényképfelvételei
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GERŐ LÁSZLÓ: Pest-Buda építészete az egyesítéskor. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1973.

Gudenus 2006

GUDENUS JÁNOS: A magyarországi főnemesség 20. századi genealógiája. Natura,
Budapest, 1990-1999.

Gy. Balogh 1998

GY. BALOGH ÁGNES: Adatok a budai kőműves és kőfaragó céh életéből (16901872) In: Építés- Építészettudomány. 1998. Nr.: 1-2. p. 93-123.

György 1886

Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. szerk.: György Aladár. II. köt.
Budapest, Athenaeum, 1886.

Hajnóczi 1985

HAJNÓCZI GÁBOR: Nemzeti építészetünk stíluskérdései az Akadémia székházára
kiírt pályázat körüli vitában. In: Építés- Építészettudomány. 1985. Nr.: 1-2. p. 81-98.

Handbuch 1880

Handbuch der Architektur. Verlag von Joh. Ph. Diehl, Darmstadt, 1880. II. köt.

Hatolkay 1958

HATOLKAY ÁRPÁD: A Nemzeti Múzeum körül kialakult palotanegyed története. In:
1958. Kézirat a FSzEK-BP-ben.

Hatolkay 1960

HATOLKAY ÁRPÁD: A Nemzeti Múzeum körül kialakult palotanegyed története.
In: Műemlékvédelem. 1960. Nr. 3. p. 153-161.

Hauszmann 1

HAUSZMANN ALAJOS: Életem és működésemről. In: Hauszmann Alajos. szerk.:
Gerle János, Holnap Kiadó, Budapest, 2002. p. 15-57.

Hauszmann 2

Hauszmann Alajos tervei és épületei. In: Hauszmann Alajos. szerk.: Gerle János,
Holnap Kiadó, Budapest, 2002. p. 131-312.

Hevesi 1873

HEVESI LAJOS: Budapest és környéke. Ráth, Budapest, 1873.

Hidvégi 1987

HIDVÉGI VIOLETTA: Adalékok Pán József életéhez és működéséhez. In: Ars
Hungarica. 1987, Nr.:3. p. 193–199.

Hidvégi 2005 1

HIDVÉGI VIOLETTA: Buda és Pest építésügyi hatóságai a városegyesítésig. In: Bécs
– Budapest, műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. szerk.: Peter Csendes,
Sipos András, Budapest Főváros Levéltára, Budapest - Bécs, 2005. p. 15-20.

Hidvégi 2005 2

HIDVÉGI VIOLETTA: Az egyesített főváros építésügyi hatóságai. In: Bécs –
Budapest, műszaki haladás és városfejlődés a 19. században. szerk.: Peter Csendes,
Sipos András, Budapest Főváros Levéltára, Budapest - Bécs, 2005. p. 35-36.

Hitchcock 1963

HENRY-RUSSEL HITCHCOCK: Architecture nineteenth and twentieth Centuries.
Penguin Books, Harmondsworth, 1963.

Horler 1962

HORLER MIKLÓS: Budapest műemlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.

Horner 1863

HORNER ISTVÁN: Gyöngyös város történeti, statisztikai és geográfiai leírása. Pest, 1863.

Horváth 1998

HORVÁTH HILDA: Régvolt magyar kastélyok. Gemini Budapest Kiadó, Budapest,
1998.

Hunfalvy 1860

HUNFALVY JÁNOS: Magyarország és Erdély eredeti képekben. Lange Gusztáv György,
Darmstadt, 1860.

Jakabffy 1907
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Wéber Antal a XIX. század második felének kiemelkedő építész-egyénisége volt, neves
kortársairól – Ybl Miklósról, Szkalnitzky Antalról - már részletes monográfiák jelentek meg, az ő
életműve sokáig mégsem keltett különösebb érdeklődést annak ellenére, hogy a historizmus
korszaka egyre jobban kutatott területe az építészettörténetnek. Wéber Antal 1823-ban született
Pesten a piaristákhoz járt, majd a céhes képzés keretein belül folytatta tanulmányait. Mestere, Hild
József ajánlására Bécsben az Akadémián és a Polytechnikumon képezte tovább magát. Hazatérve
részt vett a szabadságharcban, majd először vidéki munkákkal később fővárosi építészként vált
ismertté. Jelentős építészeti-közéleti tevékenységet folytatott, kitűntetésekkel honorálták tervezői
és szervezői munkáját is. 1881-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építésze lett, 1889-ben
halt meg.
Jelen kutatás pontosította és kiegészítette Wéber Antal építészeti munkásságának adattárát.
Korábban más alkotóknak tulajdonított, vagy ismeretlen szerzőségű munkákat sikerült
azonosítani, néhány épület esetében az eddig nagy időintervallumban megadott építési időt
pontosítani lehetett levéltári, tervtári és a korabeli szakirodalomra támaszkodó könyvtári kutatás
alapján. Elkészült Wéber Antal műveinek katalógusa, melyben az épületek és tervek legfontosabb
adatai kerültek összegyűjtésre, a korábban publikált információkat korrigálni lehetett, a részletes
kutatás alapján új adatok is napvilágra kerültek. A történeti adatok és az elemzések összevetésével
meg lehetett határozni Wéber Antal alkotói korszakait, melyek mind építészeti szempontból, mind
az építési körülmények szerint elválnak egymástól. A romantikus épületek korai korszakát (18521870), a neoreneszánsz stílusú alkotói időszak követte. Utóbbin belül jól elhatárolható a
magánépítészi időszak (1869-1881) és a hivatali építészként tervezett épületek köre (1881-1889). Az
épületek formai elemzésének kiindulópontja a historizmus neoreneszánsz stílusának a
reneszánsszal való összehasonlítása volt, a részletképzéstől a kompozícióig. Bebizonyosodott,
hogy egy ilyen, a történeti előképekre koncentráló szemléletű megközelítés jó módszer lehet a
historizáló alkotómódszerű építészet megértéséhez.
Wéber Antal romantikus alkotói korszakának értéke vitathatatlan, a nagyhörcsökpusztai és a
vörösvári kastély a magyar romantika élvonalához tartoznak. Hasonló a helyzet az Ádám-, Szerbés a Halász-házzal, melyek a fővárosi neoreneszánsz kiváló alkotásai. Ez utóbbiak egyedisége
szembetűnő, a reneszánsz előképeket a XIX. században úgy tudta alkalmazni, hogy miközben
megfelelt a kor igényeinek, sehol máshol nem látott formákat hozott létre. Építészete nyomán
mégsem alakult iskola, vagy irányzat, egyszerűen azért, mert a stílus ideje járt le az 1880-as
években.
A Wéber-féle neoreneszánsz talán legnagyobb értéke, hogy miközben a reneszánsz előképekhez
fegyelmezetten viszonyul, építészete mégsem válik szárazzá, akadémikussá. A homlokzatok – a
kortársak alkotásaihoz viszonyítva – nagyon plasztikusak, a fény-árnyék játékot a párkányok
finom alkalmazásán kívül oszlop-gerendás, vagy Palladio-motívumos elemekkel és az
épületplasztika gazdag alkalmazásával éri el
A historizáló alkotómódszerre koncentráló kutatás során fontos kérdésként vetődött fel, hogy a
XIX. század építésze honnan és milyen mélységben ismerte a történeti előképeket. Sikerült
tételesen felderíteni Wéber Antal könyvtárának egy jelentős részét, a kötetek jó része fizikai
valójában is megtalálható a Műegyetem Központi Könyvtárában.
A disszertáció bemutatja Wéber Antal – korábban részleteiben nem feltárt – építészeti-közéleti
tevékenységét. Evvel építészeti munkásságán túl teljes szakmai tevékenységét értékelhetjük.

Katalin Marótzy: Architecture of Antal Wéber
(summary of PhD dissertation)
Antal Wéber was the outstanding architecture-personality of the second half of the 19th century.
About his celebrated coevals – Miklós Ybl, Antal Szkalnitzky – detailed monographs were
published already, but his life-work did not call forth special interest, though the era of historicism
is a more and more researched area of architecture history. Antal Wéber was born in 1823 in Pest;
he attended the school of the Piarists, and then in the frame of the training in a craft-union did he
continue his studies. Upon the commendation of his master, József Hild, he retrained himself in
the Academy and Polytechnic in Vienna. After returning home, he participated in the war of
independence, and then he became well-known with his works in the county firstly, and as an
architecture of the capital. He exercised outstanding architectural and public life activities; his
designer and organizer works also were honoured with awards. From 1881 he became the
architect of the Ministry of Religion and Public Education. He died in 1889.
This research specified and completed the repertory of the architectural works of Antal Wéber.
Several works could be identified, which were put on someone else or unknown author. At some
buildings, the period of construction, which earlier was determined as a longer period, could be
specified more exactly on the basis of researches in the archives and plan library and based on the
contemporary literature. The catalogue of the works of Antal Wéber also was prepared, in which
the most important data of the buildings and plans were collected. The previously published
information was corrected; on the basis of the detailed research new data came to light also.
Comparing the historical data and the analyses, the creative periods of Antal Wéber could be
determined, all of which are differing from each other from the point of view both of architecture
and the building circumstances. The earlier period of romantic buildings (1852-1870) was followed
by the creative period of neo-renaissance style. Within the latter the private architecture period
(1869-1881) and the circle of buildings designed as official architecture (1881-1889) can be
separated clearly. The start point of the formal analysis of the buildings was the comparison of
neo-renaissance style of historicism and renaissance, from detail-forming until the composition. It
was verified that such an approach focusing on the historical antitypes can be a good method to
understand the architecture of historising creative method.
The value of the romantic creative period of Antal Wéber is beyond dispute; the castle of
Nagyhörcsökpuszta and Vöröstó are belonging to the front-rank of the Hungarian Romanticism.
The situation is the same regarding the Ádám-, Szerb- and Halász-House, which are the excellent
creations of the neo-renaissance of the capital. The individuality of these latter ones is eyecatching; he could apply the renaissance antitypes in the 19th century in a way that he met the
demands of that age, but he created never-seen forms at the same time. Nevertheless, no school or
direction was established on the basis of his architecture, simply because the sands of the style
have been running out in the 1880’s.
Maybe, the highest value of the neo-renaissance of Wéber is that he orderly correlates to the
renaissance antitypes, but his architecture does not become dry and academic after all. The façades
– compared with the creations of the coevals – are very plastic; besides the fine application of
fasciae, the light-shadow play is ensured with column-beam or Palladio-pattern elements and with
the rich application of building plastics.
During the research focusing on the historising creative method an important question have
arisen: from where and how deep did the architecture of the 19th century know the historical
antitypes? A considerable part of the library of Antal Wéber was discovered; and most of the
volumes can be found in their physical existence in the Central Library of the Technical
University.
The dissertation introduces the architectural and public life activities of Antal Wéber – which were
not disclosed earlier. Accordingly, we can evaluate his compete professional activities also besides
the architectural works.

