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A Holnap Kiadó építészeti sorozata, Az építészet mesterei
Karácsonykor új kötettel jelentkezik. A Lechner Ödön mun-
kásságát bemutató könyv dokumentumaiból közlünk néhá-
nyat, amelyek elsõsorban Lechner fiatalabb éveire és az
elismerésért folytatott küzdelmére vonatkoznak.

Vámos Ferenc
LECHNER ÖDÖN IFJÚKORI LEVELEI

(részletek)

PrimayerIrmaegygazdagpestiügyvédésháztulajdonos leánya
volt. Lechnert, amikorBerlinbeutazott,már régi szerelemfûzte
Pestnek irodalmilag mûvelt, híres szépségéhez. Irma – atyja
ellenkezése és a körülötte forgolódó arisztokraták udvarlása
ellenére–hívenkitartott „Ödönbarátja”mellettakkor is,amikor
ÖdönBerlinbentanult,éscsupánszerelménekváltozatlanságát
bizonygathatta hosszú szerelmes levelekben. Ezeket a levele-
ket,csakugymintaz ifjúudvarlásait,Primayernénemcsakszíve-
sen vette, hanem különös és kedves módon elõ is segítette a
fiataloknak Pest és Berlin közötti levelezését, egyszersmind
elrejtvéneztazöregPrimayerelõtt.A levelekPrimayer Irmához
kétfélealakban jöttekPestre.EzekegyikénekazöregPrimayer
elõtt is Irma volt a címzettje. Ezek voltak a „nyilvános levelek”.
A többiekazonban(anagyobbrész)kettõsborítékban,Prima-
yerné címére érkeztek, belsõ borítékukon egyszerûen „Irmá-
nak” felírással.Anyilvános levelekbenLechnerkedveskisasz-
szonynakszólítja titkos jegyesét,kitsokszorugyanazonanapon,
a Primayernénak küldött és kettõs borítékba zárt levélben
kedves angyalkának nevez.

„…Isten adott erõt és jó szülõket nekem és adni nem
felejtett egy kedves õrangyalt mellém, hogy ezek segedelmé-
velmegküzdhessekazéletbalsorsávalshalankadnikezderõm,
egy gondolat – csupán egy – jó szellemem sugallata hatja át
szellemem és nincs hatalom, mely visszatántorít.” (1866. no-
vember 25.) De érzelmes kitörése mellett humora sem hagyja
el:„Képzelheti–írjaugyanitt–mintszorulszívemazongondolat-
nál, hogymostepapír elmegykegyedhez,kedveskisasszony,
énmeg,dacáraaberlinikosztnak,nemlapultamannyiraössze,
hogy magamat is idemellékeljem.”

… A levélíró Lechner mögött izgalmas háttérként, az ab-
szolutizmuséveit szenvedõmagyar társadalomállott.Ezéveket
õ részben mint a Reáltanoda utcai reáliskola, részben mint a
JózsefMûegyetemnövendéke,majdpedigmint aberliniBau-
akademie hallgatója élte ált. Egyéniségét az akkori magyar
fájdalmak izgatták és edzették. Leveleiben szinte nyomról
nyomra követhetõ egyéniségének és tüzes magyarságának
egybeolvadása. Már elsõ Berlinbõl (1866. október 17-én) írt
levelében, melyben utazását írja le, beszéli el, hogy Prágában
találkozott „Klapkaönkénteseivel,minek– írja – igenörültem,
egytõl-egyig mind magyar fiú és most hazájokba térhetnek
vissza; – e gondolatnál, Istenem, mint dobog a szívem.”

1867. januárelejénatyjamegváltottakatonaságát,és–külö-
nösen„õrangyala”közbenjárására–véglegbeleegyezett,hogy
Ödönépítész legyen.Errõlértesülvén,ezeket írja (1867. január
7-én): „Kedves Irma kisasszony! Levelében olvasom, hogy kis
háziasszonykalettkegyedbõl.Gratulálok;deénisajándékoztat-
tammegvalamivel, talánmár tudni fogja, szabadvagyok,nagy
szó ez, midõn pályám kezdetén, midõn minden óráért, mely
kárbavész,nemcsakmagamnakvagyok felelõs; jóatyámaján-
déka által nincs szükség többé aggódnom, szabad a pálya és
nincs akadály, mely célom elérésében hátráltat. Istenem, mily
boldogvagyok,olyatyátbírni,kisemmitsemkímél jövõmérde-
kében, és mennyire jól esik azon tudat, hogy van egy lény, ki
akkor isõrködikfelettem,midõnnemissejdítémaveszedelmet.

Háromhosszúesztendõnátmintosztrákkatonaszolgálni,
mostálmaimvalósulásátegycsapással ígymegsemmisítve látni,
alighiszem,hogylettvolnaerõmkibírni.HálátadokIstenemnek,
ki annyiszorésmost ismétmutatta irántami szeretetét, remény-
lem, jövõben sem hagy el. Károly öcsém utolsó levelében írta,
hogy kegyed édes papájának tanácsa folytán jó atyám engem
akatonakötelezettségalólkiváltott,mondjahelyettemköszöne-
temet; mentve talán attól is, hogy mint szökevény bolyongjak
még sokáig a külföldön, mert hogy zsarnok zsoldosa legyek,
nem, soha, inkább vesszek el; Petõfi a szerelem és szabadság
költõje, vele hangoztatom jelszavát.

Ne ijedjenmegszavaimtól,kedveskisasszony,messzeha-
zámiránti szeretetemkifolyásaez,egyszesmindazonelkesere-
dés jele,csalódásaazonszépreményeknek,melyekvalósulását
minden magyar kebel oly forrón óhajtott, úgy látszik ismét
semmiségbe vész.

De hagyjuk most ez, pályám mást kíván tõlem, így is talán
hasznukra lehetekazoknak,kiketoly forrónszeretek, ésmeg-
kettõztettem szorgalmamat, hogy honomba minél hamarabb
visszatérve, kevés erõmet én is virágzására és emelésére fel-
ajánljam.”

Az otthoni események, politikai viszonyok Berlinben is
állandóanfoglalkoztatják:„HazánkirántiérdekeltségbõlaNaplót
járatjuk–írjaegyik levelében–,milyenjóazaNapló,megtudom
belõle, mi történik szeretett hazámban, mit mondanak nagy
férfiai. Ésmégegyet tudokmegbelõle, ami ittBerlinbencsakis
engemérdekelhet,mindigmicsodaszínmûkerült sorra,midõn
kegyed is ott volt.”

1867. június 7-én, egy hosszabb kopenhágai utazása elõtt
írja: „Távol leszekszeretetthazámtól,midõnnemzetemkirályát
koronázzaésegészéletéreszólónagyhorderejûországosünne-
pét üli, azalatt messze járok künt a tengeren.” S 1867. június
21én: „…Sokáigmaradtammégafödélzeten,mialattanagysze-
rû látványok sora sok komoly gondolatot ébresztett bennem,
mihez még folytonos vágyódásom szeretett enyéimhez és
kedves hazámba, járult, hol utolsó idõben oly ünnepet ült a
magyar,aminõtmégkevesetélt,hanemcsupánváratlan fényét
értve, azonmagasztoserkölcsi gyõzedelmet tekintem,melyért
egykorhonvédjeinkvére folyt. Itt az idõ,adja Isten, legyen igaz
Széchenyi jóslata – Magyarország nem volt, hanem lesz.”
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… A kiegyezés korabeli magyar ifjúságban az osztrák
önkényuralomnakakkoragyûlölete lobogott,hogyaztazegy-
korú írók szerint az idõsebbek éppen csak féken tarthatták.
Ennek az ifjú nemzedéknek tagja volt Lechner Ödön is.

… Az ösztönös kényszer, mely lelkében – fejlõdése során
–mindinkábbafelszínre tolult,már leveleibenismegnyilvánult,
lassankinthatározottáváltésodairányult,hogyélményeitamaga
egyéniségének képére alakítsa. Ebben nem ismert akadályt.
Sokatmondetekintetben1873májusábanBécsbõlGyulabáty-
jának írt levele: „Kérlekmindenre,amiszent,monddmegnõm-
nek, én részemrõl lemondok mindenrõl a világon, örömest
életemrõl is,csakolyhelyzetbentovábbélniés tûrni,minteddig,
nem tudok, nem szabad; tiltja ezt férfiasságom. Ne kívánják
tõlem ez áldozatot, mert érzem, eszemet vesztem. Hagyjon

engem cselekedni, mint erõmmel tudok, mint azt becsületem
sugallja – legyen õ szelídszívû, türelmes nõ, ki ha férjét igazán
szerette, tudszenvedni is.”E tragikusösszeütközésokát illetõen
az a tény tájékoztat bennünket, hogy mindez a Vilmos császár
[ma Bajcsy Zsilinszky] út 43. számú palota, továbbá a Veres
Pálné u. 9. számú kecskeméti ház építése idején történt. Az
összezördülés oka – húgának, Cserneczky Gyuláné Lechner
Ilka úrnõnek elbeszélése szerint – az volt, hogy az óhajtott
mûvészi célt, melyet az ifjú Lechner Ödön csírázó alkotó ereje
mindjobbanmagaeléképzelt, feleségekivihetetlennektartotta.
Feleségének ilyen ellenkezését fõleg az öreg Primayer János
fûtötte, akivel Lechner sohasem bírt összeférni, és aki leánya
anyagi romlását féltette Lechnermûvészi vállalkozásától.

… Emellett azonban kétségtelen, hogy apósán kívül már
ez idõben való ellenségei is módot találtak arra, hogy Lechner
alakulóképzeletvilágátés törekvéseitmárcsírájukbanelfojtsák.
Kitünõbizonyíték idevonatkozóanaz,hogyLechnerÖdönnek
már 1867 novemberében, Berlinbõl írt levelében védekeznie
kellett az õt kedvese elõtt rossz hírbe keverni igyekvõ ellensé-
gekáskálódásai ellen: „Hamost lelkembenolvashatnál, látnád
fájdalmamat,denempanaszolniakaroknéked,kedvesgyerme-
kem,hiszen tudom,szinténvigaszravanszükséged,ésaztadni
engem,mint azerõsebbnemhez tartozót illet. Igen, Irmám,ne
búsulj, hiszenszeretlek, ésaz igaz szerelemerõs,oly igenerõs,
ott is gyõz, hol az másnak lehetetlen, mindenható õ. Bízzál
bennemIrmám,énleszekegykor férjed,mindenedsboldogsá-
godazenyémis.Azértnaponta imádomIstenemet,nehagyjon
el. Bízzál bennem Irmám, karjaimban viszlek angyalok közé,
fel amenyországba,hiszenami frigyünknemcsupánevilágra
szóló, boldogok leszünk Irmám, örökre enyém vagy, mint én
örökrevagyokÖdönöd.”E levelétmindenmegjegyzésnélkül
két Petõfi idézettel zárja:

Kika földalacsonyporából,
Mitminden féreggázol,
A naphoz emelkedtek,
Ti szárnyas,óriási lelkek!
Hogy van, hogy titeket a törpe világ
Mindégkicsinyeknekkiált?...
Természetes! hiszen a tölgy a bérceken
Kisebbeknek tetszik, mint a fûzfa idelenn.

Barátaimmegölelének,
Szívökhöz nyomták szívemet;
Bennem mi boldog volt a lélek!...
Késõbb tudám meg: miért öleltenek?
Azt tapogatták, míg öleltek:
Hol van legfájóbb része e kebelnek?
Hogygyilkukatmajdodadöfjék...
És oda döfték!

A levél hangja, öntudatossága, az idézett verssorok azt
bizonyítják, hogy Lechner Ödönnek már elsõ ellenségei sem
voltakválogatósakeszközeikben.Ezakorai levélnyilvánvalóvá
teszi, hogy ellenségei – menyasszonya elõtt – egy csapásra a
férfit ésamûvészt is igyekeztekbefeketíteni.Nemnehézennél-
fogvaelképzelnünk,hogyapósaés feleségeellenkezésemûvé-
sziszándékaivalszembennemvolt függetlenakoraiellenségek
rosszakaratúcselszövéseitõl.ÁmLechnermár ifjúkorábansem
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tûrt beavatkozást mûvészi nézeteibe. Mûvészeti felfogásának
függetlenségét, a fiatal építész nyakasságát még „õrangyala”
semtörhettemeg.Azalkotóösztönszótkért,ésLechner inkább
elhagytacsaládját,mintsemfelhagyjon ideáljamegvalósításáért
folytatott küzdelmeivel. A válás ugyan csak rövid ideig tartott,
ésLechnerhamarosanvisszatért családjához,desebzett, csaló-
dott lélekkel.

1873. augusztus 5-én Pestrõl a betegségére Ausztriában
gyógyulást keresõ feleségéhez írt megrendítõ levele híven
tükrözi egyre izgatottabb lelkiállapotát: „Mindég inkább és
inkább látom, hogy nem e világra való vagyok, látom, hogy
fáradozásaimhasztalanok, terveimnemsikerülnek,üldözasors.
Ésha tekintemmiért? Mertmindenkinekakartameleget tenni,
és saját meggyõzõdésemet háttérbe szorítottam, most látom

csak leginkább, mennyire hibáztam, hogy nem cselekedtem,
mint énvéltemazt legjobbnak,mindégmásokérdekeit, habár
csak képzeltek és ezáltal nem jogosultak voltak, figyelembe
kellett vennem. Szárnyaim szegve, nem szállni, csak repdesni
valékkénytelen.Kikhivatvavalánaknemescéljaimelérésében
legalábbbiztatni,hátrál[tat]tak, futásombancsakbotlástérhettem
el. Így a világgal, szennyes nézeteivel ellentétben, mindig
becsületesen küzdöttem teljes erõmmel. Ki gyõzhet? Nem
nehéz gyanítani ennek végét, – én készen vagyok.

Az ideálútjáról letérni tudniénsohanemfogok.Kerestem
kísérõt, ki megértsen, csak egy valakim volna, ki velem jönne
és én örömest küzdök, tûrök, e világon csak egy valakim egé-
szen és én elfeledném a keserûséget, mit szívembe öntött a
világ. Új életre volna kedvem érted, gyermekünkért, csak te
értsél meg és én a legboldogabb férj leszek, a legboldogabb
atya, csak tebuzdítsál éséna legszerencsésebbember leszeka
világon.Vegyél engem,amint vagyok, ésénboldoggáakarlak
tenni. Szeretettel csókolÖdönöd.”

Fejlõdõ egyénisége mindig tudatosabban és határozot-
tabban védekezik a külsõ befolyások ellen. Harcol képzeleté-
nekfelszabadításáért.Evédekezésemásformábanismegnyilat-
kozott.Egyikberlini levelébenIrmaamazintésére,hogymérsé-
kelje leveleinekhangját, így felelt: „Hát jó, jövõbenérzelmeimet
azészuralmaaláhelyeznimegpróbálom,csakneharagudjék.”
Ugyanitt azonban keserûen panaszkodik, hogy érzelmeinek
korlátok közé való szorítása mellett sehogyan sem bírja magát
kifejezni. Egyetlen megmaradt (1878 novemberében) Párizs-
ból, közvetlenül végleges hazatelepedése elõtt, anyósának írt
csüggedt levelében is szomorúan köszöni meg apósának a
helyesírásihibáiratettkifogásait,detiltakozikisakifogásokellen:
„Szeretett jó anyósom, Irmuskám kedves soraiból, melyeket a
jó nagypapa leveleivel együtt megkaptam, szomorításomul
értesültem, hogy kegyed, kedves jó mamám, igen neheztel
reám. Kétszeresen fáj nekem gyermekemtõl e hír, mert épp
nevenapjaalkalmával gondoltam legjobban igaz szeretetemet
kifejezni, midõn Irmám és Ödönkém sorából gyermeki ajkai
által kivántamazégáldását felejthetetlenboldogult feleségem
és ígymagamlegjobbanyjára; azthittem,hogy így leggyengé-
debben fejezem ki magam, ha azokat, kikben a mi vérünk is
feloldhatatlanná teszi rokonságunkat,választomközvetítõmül,
de hiszem, ismert jó szíve meg fog bocsájtani nékem, boldog-
talannak, midõn bevallom, hogy tán nem értek jobban hozzá,
de meggyõzõdhetett, hogy szándékom a legjobb volt. Hogy
mily rosszul értek hozzá, magamat megértethetni, jó apósom
becses levelébõl is látom,ésazmennyire fájnekem,aligmond-
hatom. Mindég és egyre arra gondolok, miként érjem azt el.
Ismerem hibáimat, és nem tudok ellene. Úgy érzem magam,
mint a zenélõ, kinek nincs hallása, s mégis lehet, hogy más
érzése jobbanvankifejtve,mellyelhasznosanszámolni is lehet.
Nagy köszönettel tartozom jó apósomnak, hogy bûnlajstro-
momat helyesírás tekintetében elémbe tartja, és kérni fogom
ezértmáskor is;dehameggondolom,hogybár,mint tudomés
tudtam, hogy péld. ide vesszõt, oda nagybetût, ezt meg így és
ezért így kell írni, aközben, míg írok, nem tudom észrevenni,
sõtközvetlenül írásután,ha ismételve isátolvasomnehézmun-
kámat, (mert bevallom, az írás az nekem) csak ritkán tudom
fellelni benne a hiányokat. E vakságom annyira kétségbeejt,
hogymár írni is félek.Mindazáltal,habe iskell látnom,hogyez
nagy hátrányomra van, nem szabad visszariadnom és hálás
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köszönettelkell tartoznommindazoknak,kikmint jóapósom,
õszinténhibáimrafigyelmeztetnek,hogyazokkalszámolhassak.
De bármint megadom magam ebben egyrészt, levélének más
pontjában sajnálattal kell észrevennem, hogy múlt soraim sok
helyen félreértésre találtak, és meg vagyok gyõzõdve, hogy
kevesebbszigorúsággalelolvasva, törekvéseimtánmásszínben
tünnének fel. De mivel elég szerencsétlenül a tollal nem bírok
úgy,hogyaz itteniviszonyokat tekintetbevéveélénkenhelyze-
tembe gondolhassa magát valaki, legnagyobb kétségemben
nõiesen érzõ szívéhez fordulok, jó anyám, legyen szószólóm,
hogyiparkodásombanvégrecéltérjek,magammintahajótörést
szenvedett, most a mentõ part láttára egész erõmet akarom
kifejteni, hogy megmeneküljek.

Egy pár nap óta nyilt meg elõttem a rég várt kilátás, hogy
végrevalaháraésmint legjobbszeretem,otthonkapjakdolgot.
Azt hiszem, tán már három hét múltán innen, ha lesz annyi
pénzem, hogy utazásomat fedezhetem, indulhatok. Egy na-
gyobb épület tervezése és néhány kisebb munka vár reám;
fáradalmaim jutalmával reménylemezutánbonyolódott viszo-
nyaimatvégre is rendezhetni,miértkérem,csakmostnehagy-
janak el. Egész láz foglal el, mióta a remény áll szemem elõtt,
szeretett enyéimet végre ismét keblemre szoríthatni. Édes
atyámnakKõbányára is fogok írni,mert szándékomdolgomat
kintnáluk, anékemmárolynagyonszükségesnyugalomban,
visszavonultanésháborítatlanulmegkezdeni,egyedülmostcsak
annak. Hiszem, hogy édes atyám be fog egyezni az egyetlen
kérésembe,annyivalisinkább,hogyazõgyáriérdekeiveliparko-
dásom, itteni tanulmányaim hasznosításával együtt jár, és tán
végre is valamennyiünknek ujjászületésére szolgálhat. Nem
illuziókbanringatommagam,mint tán jóapósomismétvélhet-
né, hanem való kilátások azok, melyek nagy erõfeszítéssel
ugyan,deelérhetõk.Csókolomezerszer jóságoskezeit,egyúttal
üdvözlömsokszora jónagypapát, küldeményét, 318 frankota

postán hiány nélkül felvettem, melyért szépen kérem neki
mindighálásköszönetemet jelenteni.Gyermekeinketezermeg
ezerszercsókolom,ölelemésaligvárhatomazonpercet,midõn
mindez ismétvalóság.Akõbányaikat ezerszerüdvözlöm.

Isten önnel, jó mamám; ismételve kérésemet maradok
örökkéháláséshûenszeretõ fiaÖdön.”

„Téma nélkül nincs mûvészet”, vallotta Herman Lipót
tanuságaszerintLechner.Ebbenazértelembenazõmûvészeté-
nekisvolt fõtémája:anemzetieszmealakjában.Fiatalkori levelei
alapján élesen domborodik ki annak ténye, hogy milyen erõk
kényszerítették õt ez eszme szolgálatába, valamint feltárult a
valóság,hogyLechnermûvészeténekcsíráját finomszálakkap-
csolták az abszolutizmusbeli és kiegyezéskori, valamint ezek
közvetítése mellett, a század eleji magyarság lelkületéhez. E
mélykapcsolat tápláltamagyarérzését,melyazépítészetmúlt-
jának oly sok hatását változtatta magyar értelmûvé.

(Nyugat, 1928)

Molnár Ferenc

AZ ÉHES VÁROS
(részlet a regénybõl)

[Aregényfõhõseházasságrévénkülföldönhatalmasvagyonhoz
jut, amelyethazatéréseutánmindenkimegpróbál tõlemegsze-
rezni. A kormány munkanélküliek otthonát építtetné vele,
emiatt jelentkezneknálaazépítészek.Lénárt István figurájában
az íróLechnerÖdöntábrázolja.]

Aztán egy egész klikk jelentkezett. Ezek az urak nem a
maguk számára kérték a munkát, hanem azt kérték, hogy ne
Lénárt Istvánnal építtessen. Ez a szegény Lénárt egymaga har-
colt az ellen a nagy klikk ellen, amelyben országos nevek is
voltak.Önállószellemvolt,saklikkállandószánalmasröhögése
közepette minden erejébõl kereste a magyar stílt. Minden
pályázatonelbuktatták,kevésvoltamunkája,ellenbenazösszes
fiatal építészek prófétájuk gyanánt tisztelték. Zseniális öreg
ember volt [Lechner ekkor 56 éves!], de semmi érzéke nem
volt a csalás és a politika iránt, hát nem boldogult. Ahol zsidók
voltak a pályabírák, ott azt fogták rá, hogy véres antiszemita;
ahol templomépítésrõlvolt szó,ottötpercalattkimutatták róla,
hogy izraelita; aholnagyépületetkellett csinálni, ott azthíresz-
telték,hogykislélegzetûvillaépítõember; aholvillakészült, ott
azt tanácsolták a tulajdonosnak, hogy ne vele építtessen, mert
monumentális ember és nem tud gyöngéd bájt kölcsönözni
egynyaralónak.Ésmindenek fölött, azáskálódásokéshazug-
ságokfölöttmintéltetõ,erõtadófelhõterpeszkedettazõmagyar
híre.Hogyfélbolond,hogybeleõrültamagyarstílbe,aminincs;
hogyelront,elcsúfítmindentazzalakalotaszegivarrottas-stíllel,
amelyben épít. A jó öreg Lénárt pedig ezalatt õsz hajjal folyton
tanult, búvárkodott, egy egész nemzedéket nevelt, s egymaga
állandóananyagotszolgáltatotthasábosszakcikkekre,vitatkozó
könyvekre. Azt mesélik, hogy az ellenklikk egy embere egy
ízbenolyannyiraagitált elleneegyállamiépületügyében,hogy
a saját maga munkájáról, a fõváros egyik legéktelenebb
kõhalmazáról aztmondta,hogyazazövé.

–Nézzemeg–mondta–aBokor-féleházat akörúton.Ezt
a rondaságot is õ építette …

(1901)
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WLASSICS GYULA
KULTUSZMINISZTER BESZÉDE

(részlet)

Felhívtam az építészeti osztály vezetõjét és azt mondtam neki,
hogya szecessziós stílust nemszeretemésmivel igengyakran
a magyar stílus neve alatt a szecessziós stílussal találkozunk,
az én ízlésemnek ezen szecessziós stílus nem felel meg, mert
nekem is van jogom bizonyos ízléssel bírni. Én azonban soha
semmiféle akadályt nem gördítettem az elé, hogy a magyar
stílus tekintetében fellendülés legyen, sõt annyira megyek,
hogy ha valamely, bár téves irányzat mutatkozik, ha az új,
annak tért kell adni, mert hátha kifejlõdik. Méltóztassék csak
megnézni több épületünket, s meg fognak gyõzõdni, hogy a
magyar stílusnak megengedtem az érvényesülést. Nagyon
sokat tudnék még felhozni, de csak arra utalok, hogy az építé-
szet terénastílusnakkét részevan.Azegyikazarchitektonikus
stílus, éseza fõ; amásikpedigadekoráció.Hapedigalkalmaz
valaki dekorációul egy magyar kakast, ez még nem teszi a
stílust magyar stílussá. Reám pedig sok építkezés azt a be-
nyomást teszi, hogy akik magyar stílusban akarnak dolgozni,
bizonyos tekintetben szecessziós stílusban dolgoznak; hogy
tehát ilyen szecessziós irányú stílus a vezetésemre bízott tárca
körében a jövõre ne igen legyen lehetséges, iparkodni fogok
ezt megakadályozni, de az igazi magyar stílust ez alatt nem
értem.

(Budapesti Közlöny, 1902. április 18.)

Lechner Ödön
A MAGYAR ÉPÍTÉS

Hauszmann Alajos, a mûegyetem ezévi rektora megnyitó be-
szédében,amelyet azegyetemi ifjúsághoz intézett, kárhoztatta
az építõmûvészet modern törekvéseit, próbálgatásait és csak
azelfogadott történelmistíleketmondottakövetésreméltóknak.
Bárhaamodern törekvésekkárhoztatásában joggalérezhetem
önmagamat is érintve, és bárha Hauszmann Alajos burkoltan
említést is tett egybizonyos „mesterrõl”, akinekszárnyaszegett
kísérletei intõ példái lehetnek az ifjúságnak, – mégis azt vála-
szolom, hogy Hauszmann Alajos, mint a mûegyetem rektora
nemmondhatottmástaz ifjúságnak,mintamitmondott.Annak
az intézetnek, amelynek most élére került, az a föladata, hogy
az építõmûvészet ábécéjére oktassa a hallgatókat. Az építõ-
mûvészetnek pedig a történelmi építészet az ábécéje. A mû-
egyetemnemazépítõmûvészetet fejlesztiaz ifjúságban,hanem
azépítõ tudományt tanítja.A tudománypedigcsak szilárdala-
pokon állhata. Új formákat keresni, ismeretlen területekre
elkalandozni a mûvészet föladata lehet csak. A mûegyetem
rektorának tehátkénytelenkötelességemegóvnihallgatósága
elõtt a történelmi iskolák tekintélyét és elfordítani annak
figyelmét az új törekvésekrõl.

Tehát a rektor szavait valóban rektori szavaknak vettem,
és föltételezem, hogy azokat csak a maga tanuló ifjúsága
számáramondottael.Ámdemindenfejlõdik,új formákértküzd,
forrongamûvészetekbirodalmában.Azépítõmûvészetneksem
szabad tehátmegállniaa fejlõdésben.Csakhogyezekareform-
törekvések sehol a világon nem tartoznak – és nálunk sem
szabad,hogytartozzanak–apolitechnikumkeretébe.Külföldön
amûegyetemekkelpárhuzamosan, illetveazok folytatásaként
építõmûvészeti akadémiák mûködnek. A mûegyetem tanítja
amindig-egy,merevtudományt,azakadémiaellenbenaszabad
mûvészi szellemet fejleszti.Nálunk is ígykelleneennek lennie,
és akkor még sokkal érthetõbbek és – megbocsáthatóbbak
lettekvolnaHauszmannAlajos szavai.

A támadások között, amelyek irányomat, mûködésemet
érték, ez a legártatlanabb és a legjobb hiszemû. Ez országban
mindenki tapasztalhatta,hogyvalahányszora legkisebbúttörõ
kísérletet is teszi arra,hogyamagamesterségétmegszabadítsa
a külföldi – fõként osztrák – bélyegtõl, konok falba ütközik,
amelya legtekervényesebbutakvégéniselébebukkan.Össze-
fogó,erõs,õsrégiellentállásez,amelyráfeksziknemzetiéletünk
mindenágazatáraéselfojtani iparkodiknemzetiönállóságunk
elvétett törekvéseit.Minthaazazörökátokvolna rajtunk,hogy
iparban,õstermelésben,mûvészetbenegyaránthûbéresszolgái
legyünkakülföldnek.

(Jövendõ, 1903)

Lechner Ödön
A MESTERISKOLÁRÓL

Szépnek tartanám, és régi vágyam teljesülne, ha Berzeviczy,
akimûvészlelkûésnagytudásúember,ésakithivatottnaktartok
arra, hogy nemzeti mûvészetünket érintõ korszakot alkotó
reformokat létesítsen,amagyarépítõmûvészekmesteriskoláját
megalkotná. És ha csekélységemet érné az a megtiszteltetés,

Két kevéssé ismert, korai Lechner-mû, a két zombori iskola képei láthatók
ezen és az elõzõ oldalakon az 1880-as évek elejérõl. Az eredeti lépcsõkor-
lát mindkét épületben tönkrement, a fenti képen azonban látható, hogy
az vasbetét nélküli, elõregyártott, kétrétegû szerkezet, amely feltehetõen
Lechner újítása volt. A szemközti oldalon: a kecskeméti városháza emeleti
elõcsarnoka. (Gerle János felvételei)



11

hogyamesteriskolamagyarstíltoktató tanszékénakgondozása
reám bízatnék, átadnám a fiatal építõmûvész generációnak
harminc éves kutatásaim és tapasztalataim eredményét, hogy
mûvészutódaim birtokában legyenek mindazon elemeknek,
melyekkelamagyar stílust fejleszthetik.Tõlemtelhetõlegmeg-
tanítanám õket arra a fomanyelvre, amellyel építõmûvésze-
tünkben megnyilvánuló magyar voltunk az idegen építõmû-
vészettõl megkülönböztethetõ lenne.

Azeurópaikultúrállamoknbankülönbözõformákbanmár
aközépkoróta léteznekilyenmesteriskolák,aholépítõk, festõk
ésszobrászokegyüttdolgoznak.Astílusokegyöntetû fejlõdése
egy-egy nemzetnél erre vezetendõ vissza.

Magyarországnakmûvészéleteazelmúltszázadokbannem
volt. Idegen virágokat igyekeztek ültetni a mi talajunkba, ahol
ezekazonbangyökeretnemvertek. Idehívott francia szerzete-
sek csináltak román és gót épületeket. Vendégül hívott olasz
mûvészek pedig reneszánsz emlékeket emeltek. Századokon
keresztül Bécs hatása alatt állottunk. A Mária Terézia-korabeli
bécsimûvészekelözönlöttékMagyrországot,ésPestvárosának
régiházai, aDunántúl fõúrikastélyai idegenkézrõl,németszel-
lemrõl tesznektanuságot.Elzártanésazeurópaikultúrabefolyá-
sától menten évszázadokonkeresztül szûzi tisztaságbanmeg-
maradtamagyarnépformakincse,amelyhezhasonlótEurópá-
bannemtalálunk,ésamellyel rokonvonásokatcsakaszasszani-
dák és az indusok alkotta építészeti emlékeken találunk. És
ezen reánk maradt motívumokat kell modern építési törekvé-
seinkkell összeegyeztetni, feldolgozni.

Az építészet fejlõdését megfigyelve azt látjuk, hogy min-
denkövetkezõstíl egyelõbbire támaszkodik.Aszerkezet fejlõ-
désével a formák megváltozása karöltve járt, és jelesen ezt a
formaikiképzéstmindenkultúrnépamagasajátosbélyegével
láttael.Aszerkezetekmegváltozásával–avasnak,azüvegnek,
apirogránitanakafelhasználásával–egyújépítésistílkeletkezett,
amely a térnek és a nyílásoknak a legkülönbözõbb formákat
adhatja.Ezenújszerkezeteknekmindeneurópainemzet igyek-
szik más-más formát adni, tehát – ha ezen nagy akut mûvészi
mozgalmat nem akarjuk tétlenül nézni, ha nem akarjuk azt,
hogyezenmodernáramlat iséppúgy,mintagót, a reneszánsz
ésabarokknyomtalanulvonuljonelszemeinkelõtt,akkoregyütt
kell,hogydolgozzunkatöbbikultúrnépekkel.Deigyekezzünk
ezen építési törekvéseknek, amelyeknek a mûtörténet még
nevet nem adhatott, magyaros jelleget adni, és a magyar nép-
mûvészetet a monumentális mûvészetbe átültetni.

A históriai stílek között elsõsorban az indusok architektú-
rájával foglalkozunk.Amagyarnépiesmotívumoknakanalógiá-
ját akeletenkellkeresnünkésezténahinduknál találtammeg.
Azok,akikazarabokdíszítõmotívumaivalhozzákösszefüggésbe
amagyardíszítõformákat, tévednek.Dehogyfélreneértsenek,
hangsúlyoznom kell, hogy nem szabad India architektúráját
másolnunk, hanem annak szellemét kell megértenünk, és azt
európaiszemmelönállóanfeldolgoznunk.Ahinduarchitektúra
csak irányként szolgál, mert az indusoknál található a magyar
formákkal rokon motívumok alkalmazása a monumentális
mûvészetben. (Az Újság, 1903. december 25.)


