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A különc 
Emlékezés Medgyaszay Istvánra

„Egy nemzet  javára csak az válik, ami saját lényéből és általános igé-
nyéből fakad, anélkül hogy másokat majmolna. Ami egy népnek egy 
bizonyos »életkorban« jótékony eleség lehet, az egy másiknál méregként 
hat. Minden kísérlet egy külföldi újdonság bevezetésére – amelynek igénye 
nem a nemzet mély lelkében gyökeredzik – balgaság, s minden ilyen 
forradalom eredménytelen; mert Istent nélkülözi, ő ugyanis ilyen kontár-
kodásban nem vesz részt. Ha azonban a reformra valódi igény van egy 
népben, úgy Isten vele van és az sikerül.”

Goethe 

Ötven éve távozott el közülünk a huszadik század magyar építészetének egyik különce, Medgyaszay István 
(1877–1959). Tevékenysége ma is kevéssé ismert. Magányosan alkotott, nem voltak követői, nem teremtett isko-
lát. A század első évtizedében jelentkező „Fiatalok” – Kós Károly és köre – árnyékában kevesebb fi gyelem jutott 
a fél generációval idősebb Medgyaszaynak, bár több területen úttörő a tevékenysége.

A korszak progresszív műhelyeit látogatta, építészeti irányzatait tanulmányozta. A mérnöképítészet új szerkezeteit, 
a népi építészet logikáját, a keleti gyökerek formaelemeit integrálta építészetébe. Számos találmány fűződik nevéhez.

Mielőtt röviden ismertetném életművét, essék néhány szó az életpálya családi vonatkozásairól.
1877. augusztus 23-án született Benkó István néven Budapesten, gyermekkorát Dévaványán töltötte.1 Apja Benkó 

Károly (1837–1893) építésztanár, aki kőművespallérból küzdötte fel magát építőmesterré, majd tervező építész-
szé. Ő alapította 1870-ben Kolbenheyer Ferenccel a nyergesújfalusi cementgyárat. Kísérleti betonelemeivel részt 
vett az 1873-as párizsi világkiállításon. 1883-tól az Állami Ipariskola tanára, több szakkönyve, cikke jelent meg. 
Építészeti alkotásai: a győri zsinagóga, az eperjesi evangélikus kollégium, a fóti református templom, a dobsinai 
evangélikus templom. Nevéhez fűződik a Deák téri templom ma látható mennyezetének kialakítása, amelynek 
építését a Pollack-féle fadonga deformálódása, majd elbontása tette szükségessé. Naplója szerint gyakran magával 
vitte építkezései helyszínére legidősebb fi át, Istvánt, aki első építészeti tapasztalatait is apja irodájában szerezte.

Anyja, Kolbenheyer Kornélia az ismert soproni evangélikus lelkész, Kolbenheyer Móricz leánya. Kolbenheyer Móricz 
lelkipásztori-teológiai munkássága mellett jelentős szerepet vállalt Sopron kulturális életében. Német nyelvű iro-
dalmi társaságot szervezett, hogy elősegítse magyar írók tolmácsolását idegen nyelvre. Lefordította a Toldi-trilógiát 

1 Medgyaszay István: Önéletrajzi vázlat. Kézirat a Medgyaszay családi Emlékmúzeumban.

Potzner 
Ferenc
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németre,2 valamint Petőfi , Vörösmarty, Czuczor verseinek német tolmácsolója volt. Levelezésben állt Petőfi vel és 
Arannyal. Kolbenheyer Móricz felesége Medgyaszay Kornélia, egy bécsi kereskedő leánya volt.

Medgyaszay tanulmányai befejeztéig eredeti családnevét használta, műveit Medgyaszay-Benkó néven szignálta, 
majd 1906-ban hivatalosan felvette anyai nagyanyja, Medgyaszay Kornélia családnevét. Ebben követte építész 
testvéröccse, Medgyaszay Gyula is, aki a sárszentlőrinci Csepregi család anyai felmenője.

A historizmus a történelmi formákat az evolúciós esztétika szolgálatába állította, amelyben megváltozott a for-
mák eredeti jelentése, anyaghasználata, s ez az építészeti őszinteség megszűntét is eredményezte. Az őszinteségre 
és szimbolikus kifejezésre való törekvés szándéka a századfordulón ezért elfordult a történelmi formáktól, és más 
forrást keresett. Ezt a tiszta forrást a népművészetben találta meg. A népművészet beemelése a magas művészetbe 
egyidejűleg történt a képzőművészetben, a zenében és az építészetben. Ebben a korszakban kezdte építészeti pálya-
futását Medgyaszay István.

1893–1896 között az Állami Ipariskola építészeti szakosztályának növendéke volt. A nyári szünetekben építke-
zéseken dolgozott, ahol vezető kőműves, majd főpallér lett. Az anyaggal való közvetlen tapasztalata önéletrajza 

szerint egész pályájára „lényeges befolyással volt”. 1896-ban id. Francsek Imre tervezőirodájában dolgozott. 
1898-ban befejezte az Állami Főreáliskolát, és érettségi vizsgát tett. 1899-ben egy parkkapu tervével 

elnyerte a Magyar Mérnök és Építész Egylet ösztöndíját, tanulmányait a bécsi Képzőművészeti 
Akadémia Otto Wagner vezette Építészeti Mesteriskoláján folytathatta, párhuzamosan be-

iratkozott a bécsi Műszaki Főiskola magasépítési szakára.
Otto Wagner bécsi mesteriskoláján Medgyaszay a modern életre nyitott szellemiség mellett 

egy új építészeti formanyelv iránti igényt is megtapasztalhatott, amelyet Wagner tanítványai 
a vidéki tradíciókhoz való visszatéréssel, azok nyelvi, etnikai határokat átlépő kutatása által 
kívántak elérni.

Medgyaszaynak a Wagner-iskolán készített terveit a konstrukció iránti fogékonyság, egyút-
tal gazdag – még szecessziós – díszítés jellemzi, amelyeken az ornamens nem öncélú, mindig 
a funkcionális elemet értelmező jellegű.3 Mesteriskolás stúdiumának záróakkordja a Gellért-
hegyi nemzeti panteon (lásd 26–27. o.) eszmei terve. Ez racionális rétegét tekintve zseniális 
kompozíciójú városrendezési terv, eszmei síkját tekintve nemzeti zarándokhely. Monolitikus 
kialakítása és részletformái a keleti – elsősorban az indiai – építészet inspirációját mutatják.4 

Mesteriskolás tanulmányait befejezve a bécsi Műszaki Főiskoláról átiratkozott a budapesti 
József Nádor Műegyetem építész szakára, ahol 1904-ben szerzett diplomát. Ekkor került 
kapcsolatba a nazarénus szellemiségű, puritán életvitelű, az élet és a művészet egységét hir-
dető gödöllői művészekkel, Kriesch Aladárral, Nagy Sándorral és Sidló Ferenccel, akikkel 
az elkövetkező években együtt dolgozott. Friss műegyetemi építészdiplomával a zsebében 

elindult sorsdöntő népi építészeti gyűjtőútjaira: bejárta Kalotaszeg (1904), a Székelyföld (1905), valamint a Du-

2 Toldi 1855, Toldi szerelme 1858 (Lipcse), Toldi estéje 1888 (Budapest).
3 Mesteriskolás tervei: Forrástemplom terve (a helyszín valószínűleg a budapesti Gellért-hegy), 1901; Bérház terve (Bécs, 
Brandstatte 6.), 1902; Áruház terve (Bécs, Mariahilferstrasse), 1902; Nemzeti Panteon terve (Budapest, Gellért-hegy) 1900–1903; 
Ünnepi sátorterv: Trieszt város sátra Őfelsége számára, 1903.
4 A mesteriskolás eszmei tervet 1906-ban kiegészítette A Szt. Gellérthegy kiképzése címmel, és a központi elemről egy közelképet 
– akvarellt – készített. Az elképzelés átfogó kifejtésére a Magyar Mérnök és Építész Egylet különnyomatában került sor 1908-ban.
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nántúl (1906) tájait, a népi építés szerkezeteit tanulmányozta. Bekapcsolódott a 
Malonyay Dezső által szervezett néprajzi gyűjtésbe. Felmérései, tusrajzai, akvarelljei 
a Malonyay szerkesztette kötetekben, az út ihlette írásai művészeti folyóiratokban 
jelentek meg. Revelációként hatott rá, hogy a Bécsben tanult semperi–wagneri 
elveket viszontlátta a magyar népi építésben. 

A gödöllői művésztelep műteremvilláit (1904–1906) – Medgyaszay első megépült 
alkotásait – a népi faépítészetből vett formák és az absztrakt épületkubusok mesteri 
társítása jellemzi. A tégla falfelületek dísztelenségének ellentéteként a bejáratoknak 
a székely népi építészetből vett „kieresztése”, a teraszok mellvédfala és fapergolái 
gazdagon formáltak. Az anyagok és szerkezetek őszinte megmutatása, a díszítés 
funkcionális és tektonikai indokoltsága bizonyítja, hogy hagyomány és modernitás 
kiegészíthetik egymást.  (46. o.)

A veszprémi színházon (1906) Medgyaszay az új szerkezeti anyaggal, a vasbeton 
művészi formálásával kísérletezett, azt a népi építésből vett formákkal társította 
(jobbra). A színház terveit François Hennebique párizsi vasbeton-irodájában vég-
legesítette. A plasztikusan alakított épülettest, a mérműves vasbeton ablakok, a 
páholytartó vasbeton konzolok, a mennyezet nyílásai egységes, dekoratív stílust 
alkotnak.5 

Bécsben a VIII. nemzetközi építészkongresszuson (1908) az Über die Künst lerische 
Lösung des Eisenbetonbaues című előadásában a vasbeton adekvát alkalmazását a 
veszprémi színház szerkezeteinek formai kialakításával illusztrálta (Medgyaszay 
1909). Példaként a görög építészetet és a gótikát említette olyan korstílusokként, ahol 
a szerkezetek formája helyesen és szépen fejezi ki a belső erőket. Az építészeti forma 
szerinte az immanens lényeg láthatóvá tételének kísérlete.

A veszprémi stílust követte a soproni színház átépítésekor. Az épületsarkoknak 
a perspektívát növelő, szobrászi hatású, rézsűs lemetszése, csúcsos pilonokkal való 
hangsúlyozása azt mutatja, hogy Medgyaszay dekoratív stílusa egyre inkább a 
tömegforma plasztikus tagolására redukálódott. 

Ennek szép példája a teljesen vasbetonból készült rárosmulyadi (Mula, Szlovákia) 
templom (jobbra lent) mediterrán hagyományú tömegkompozíciója, amely Sidló 
Ferenc angyalszobraival Medgyaszay korai centrális templomvázlatait idézi, tornya 
a körösfői templom (Kalotaszeg) tornyának vasbeton parafrázisa. A templom-
tér előregyártott vasbeton gömbkupolacikkelyeit a helyszínen feszítették össze. 
Az együttes külső jegyeiben integrálja a Wagner-iskola hagyományait a népi építés 
vasbetonba ültetett formáival. A belsőben az orgonakarzat és a szószék faelemei 
a parasztházak mellvédjeinek kimetszéses-kifűrészeléses technikájával készültek. 

Innovatív szerkezet jellemzi kísérleti építészetének másik szép példáját, az ógyallai 
Szent László plébániatemplomot (Hurbanovo, Szlovákia) is. A külső díszítés a to-
ronyra és a bejáratokra redukálódik: a sudarasodó falpillérek és az ívelten hajló 

5 A főhomlokzaton Nagy Sándor színes sgraffi  tója: A fehér szarvas vadászata.
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tetőforma a Távol-Kelet építészetére emlékeztetnek, a faszerkezetek a klasszikus 
görög formavilágú ión fejezet és a népi fafaragás harmonikus kombinációi.

Medgyaszay kísérlete archaizáló: az ión fejezetet eredeti anyagában mutatja be,6 
a népművészet faszerkezeteivel komponálva. A központi tér deszkaívekből álló, 
függesztőműves fakupola. A belső csúcsíves nyílásai, mintás padlócsempéje az iszlám 
építészettől való érintettséget mutatja.7 A keleti hagyományú, kettős ereszű torony-
tető itt jelenik meg először Medgyaszay építészetében. (A Margitszigeti hadikiállítás 
[Budapest, 1917–1918] Műcsarnokának kettős ereszű, centrális pagodája mutatja a 
keleti irányultság erősödését, s a mátraházi turistaszálló [1927] többszintes, hajlított 
pagodatetőjében jelenik meg a nagy formákban a keleti irányultság.) Az ógyallai 
épületen tendenciaként megfi gyelhető a díszítés visszavonulása a szerkezeti elemek 
formaképzésébe. 

Ez jellemzi az I. világháborús hadikiállítások fapavilonjait,8 amelyek eddigi épí-
tészetének összegzését jelentik, ugyanakkor néhány pavilon előremutató kiala-
kítású. A lembergi (Lviv, ma Ukrajna) kiállítás építése (1916) lehetőséget adott, 
hogy a Gellért-hegyi nemzeti panteon – a kompozíció szintjén – testet ölthessen 
a hadikiállítás főépületében.

Mezőgazdasági pavilonjának harmonikus formája, szerkesztésének és díszíté-
sének következetessége Medgyaszay faépítészetének csúcspontja. A margitszigeti 
hadikiállítás (Budapest, 1917–1918) étteremsátrának puritán, fogópáras szaruváz 
konstrukciója a nagykanizsai színháznak szolgál majd szerkezeti mintául. 

A díszítést egy motívumra redukálja a gyöngyösi Rusz-házon (1922). A szőlőlevél 
több anyagban is megjelenik. Az ornamens következetes használata, az épülettel 
való harmóniája aranykori hangulatot idéz. 

Medgyaszay újabb épületein a kő szerkezeti alkalmazásán túl egy dekoratív 
„kőstílus” kialakítására tett kísérletet. A népművészeti és indiai formaelemeket 
összehangoló, armírozó kőstílus a budapesti Baár-Madas Református Leánynevelő 
Intézet  és Internátus épületén (1928) valósul meg, csúcspontja pedig az 1930-ban 
épült balatonalmádi Szent Imre plébániatemplom, amelyen fi gyelembe veszi a Ba-

6 A görög építészet kezdetben faépítészet volt, ezt váltották kőre, megtartva a faépítészet 
formáit, csomóponti megoldásait.
7 1911 januárjában egy vadásztársaság tagjaként afrikai utazáson vesz részt. Célja, hogy 
Egyiptomban és Szudánban tanulmányozza a Nílus-menti emlékeket. Útjáról rajzos naplót 
vezetett.
8 Az első világháború idején, 1915-ben Medgyaszay frontszolgálatra jelentkezett, ahol mű-
szaki szolgálatot teljesített, hidakat, falvakat épített. A háborús események alakulása lehetővé 
tette a császári és királyi 2. hadsereg lembergi hadikiállításának megrendezését. Az építkezés 
parancsnokának Medgyaszay István magyar királyi mérnök főhadnagyot nevezték ki. A teljes 
kiállítás terve és felépítése – 1916. április 28. és július 27. között – mintegy kilencven nap alatt 
készült el. Az építkezés kizárólagos anyaga a fa, amelyet a helyszíni fűrészüzemben dolgoztak fel.
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laton-felvidék tradícióit: a főhomlokzat oromzatán a román korra 
utaló ívsoros kőkeretezés pontsoros végződése a szecesszió dekora-
tivitását hordozza. 

1931-es indiai útját követő írásában a nyugati lineáris, illetve a keleti 
ciklikus fejlődési modell szintézisét fogalmazta meg. Medgyaszay 
szerint az építőművészet fejlődését a visszatérő nagy ritmusok, a je-
lenségek más szinten való ismétlődése jellemzi.9

Kései expresszív korszakának, egyúttal életművének legjobbjai közé 
tartozik a budapesti – a mai József Attila utcában, a Hild tér sarkán 
álló – TÉBE bankház. Az 1940-ben épült belvárosi épület Medgyaszay 
korszerű, sajátosan magyar építészet megteremtésére irányuló törek-
vésének utolsó csúcsa. 

Építészeti tevékenysége mellett részt vett a közéletben: 1927-ben 
műegyetemi magántanárrá nevezték ki, 1928-ban alapítója volt a 
Lechner Ödön Társaságnak, 1930-ban elnyerte a Kisfaludy Társaság 
Greguss-díját a Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet épü-
letéért. 1930-ban a Magyar–Indiai Baráti Társaság társelnöke lett, 
1934-ben a Magyar Néprajzi Társaság, 1937-ben az Erdélyi Szépmíves 
Céh választotta barátai sorába. 1940–1941-ben levelezésben állt Kós 
Károllyal. Az 1942-ben megjelent Magyar református templomok című 
könyv „Templomstílusok, templomvilágítás, templomkertek” című 
fejezetét Medgyaszay írta.

1949-ben az Építés – Építészet hasábjain az építészeti formalizmus 
elleni harc jegyében gúnyos megjegyzésekkel elmarasztalták építé-
szetét (Major, 1949). Ekkor elvesztette az 1947-ben – 70 évesen 
– kapott életjáradékát, és újra dolgozni kezdett. 1957-ben, 80 éves 
korában rendezték nyugdíját. 1959. április 23-én, hazafelé menet az 
utcán érte a halál.10

Sajátos, a nemzeti stílust kialakító törekvések jellemezték kora kö-
zép-európai építészetét is. A lengyeleknél a tátrai faépítészetet – a 

9 Az építőművészet fejlődésének útja című írásának summája Oswald Spengler spirálelméletével rokonítható.
10 „Elhunyt Medgyaszay István, a magyar építőművészek nesztora.
Hosszas betegség után 83 éves korában elhunyt Medgyaszay István, a Magyar Építőművészek Szövetségének kiváló tagja. Már fi ata-
lon Lechner Ödön törekvéseinek szellemében csatlakozott ahhoz a csoporthoz, amely a század elején a nemzeti művészet megterem-
tését és művelését tűzte ki életcélul. Ő tervezte az első hazai teljesen vasbeton szerkezetű épületet, a veszprémi színházat. 1912-ben 
első díjat nyert a Nemzeti Színház tervpályázatán. Munkásságához fűződik az Operaház belső tereinek nagyszabású átépítése, a 
kelenföldi ref. templom, a mátraházai Sportszálló, a budai volt Baár-Madas Leánygimnázium tervezése. Jelentős irodalmi és egyetemi 
oktatási munkásságát, építőművészi alkotásait a díjak és aranyérmek hosszú sorával jutalmazták. 1906-ban a milánói kiállítás aranyér-
mével, 1908-ban a Czigler-emlékéremmel, 1925-ben építészeti nagydíjjal, 1931-ben Greguss-díjjal tüntették ki. Népköztársaságunk 
aranydiplomával fejezte ki életműve iránti elismerését.
 Temetése május 6-án, szerda délután fél három órakor lesz a Farkasréti temetőben.” (Magyar Nemzet, 1959. május 4.)
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zakopanei stílust – a lengyel nemzeti építészet rangjára emelő törekvés, a szlovákoknál a népi építészet motívumait 
integráló törekvés hasonló Medgyaszayéhoz.

Medgyaszay az egyetemes építészethez való hozzájárulást a magyar nemzeti építészet megteremtésében látta. 
Egyetemes és nemzeti korrelációját vallotta, kortársához, a művészetfi lozófus Fülep Lajoshoz hasonlóan. Eszménye 
a görög művészet, amely a keleti és európai kultúrák eredményeit ötvözve alakult nemzeti művészetté, egyúttal 
az európai kultúra forrásává. A bécsi szecesszióból induló építész a népművészetben felfedezte a konstrukció és 
a díszítés összetartozását, amely elvet a vasbeton szerkezetek formálásánál is alkalmazta. A magyar építészet útját az 
európai funkcionális és szerkezeti progresszió, a saját hagyomány és keleti előzményeinek társításában látta.

Szinte egyedülálló abban, hogy jellemző stílusát az I. világháború után megtartotta és továbbfejlesztette. A két 
háború közötti építészete a szecesszió továbbéléseként is értékelhető. Épületei jó és tartós elrendezése a „művészi 
széppel”, a díszítéssel mindig összhangban vannak, bizonyítva, hogy modernizmus és ornamentika kiegészítik egymást.

Életműve egyéni stílust képviselő irányzatként vonult be a magyar építészet történetébe.11
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11 A család által fenntartott Medgyaszay Építőművész Emlékmúzeum előzetes időpont-egyeztetéssel látogatható az építész által 
tervezett családi és műteremházban, a budai Gellért-hegy lejtőjén, a Ménesi út 59/b szám alatt.

Potzner Ferenc a BME építészmérnöki karán, majd az ELTE BTK művészettörténet szakán 
végzett. A KÖZTI Zrt.-ben főként műemléki helyreállításokkal és műemléki tudományos 
dokumentációk készítésével foglalkozik. A Sándor-palota és a Deák téri evangélikus 
templom rekonstrukciójának építésztervezője. Műemléki dokumentációt készített többek 
között a veszprémi Szt. Mihály székesegyházról Tóth Sándorral, egykori tanárával közösen. 
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Medgyaszay István életművét bemutató kiállítást rendezett. Jelenleg a Zeneakadémia 
rekonstrukcióján dolgozik.
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