
36 37

„Azok a rajzok, melyeket Kováts mappá-
jában őriz, egyszer majd gazdag forrás-
anyaggá válnak a Ferenc József korának 
művészetével foglalkozó ku tatónak: 
azok maguk világítják majd meg ennek 
az időszaknak művészeti jelenségeit és 
jövendő birtoklójuknak büszkeségei 
lesznek” – így írt 1895-ben Kováts Edgár 
barátja és egyben életrajzírója. A fent 
említett mappa az idők során elkalló-
dott, az idézett mondat szerzőjének 
annyiban mégis igazat adhatunk, 
hogy Kováts Edgár életművét nem 
lehet más összefüggésben vizsgálni, 
mint a ferenc józsef-korszak sajátos 
kulturális közegében.  Már életrajza is 
a korra jellemző. Nem tudható ponto-
san, hogy magyar volt-e, vagy lengyel. 
E nemzeti kettősséget nagyon kifeje-
zően mutatja két, 1893-ban Bécsben 
kiadott verse – bár témáik lengyel és 
magyar vonatkozásúak (a Novemberi 
felkelésről és a Pusztáról szólnak), 
mégis németül írta őket!

 
Kováts Edgár bécsi szárnypróbálgatá-
sai Hasenauer és Semper irodájában 
1872-1888 közé tehetők, amikor töb-
bek közt a Ringstraße és a Hoftheater 
múzeumainak egyes belsőépítészeti 
részleteit tervezte. Az építésztandem 
felbomlása után Kováts továbbra is 
Hasenauer irodájában maradt, ahol, 
mint korábban, belsőépítészeti terve-
ket készített (többek között a Bécs 
melletti lainzban található Hermes 
villa számára). 1877-től stílustörténetet 
és történelmet tanított a bécsi Bauge-
werbeschulén. Az 1889-es év már az 
idős ferdinand Kirchner irodájában 
találja, aki akkor a Hofburg Michaeler-
platz felé való kiépítéséért felelt (ami 
igazából fischer von Erlach egykori 
terveinek továbbfejlesztése volt).

 Kováts első önálló munkája a Maria-
hilferstraße barnabita templomának 
restaurálása volt, amivel a szerzetesi 
kollégium 1892-ben bízta meg. A mun-
kát a Viollet-le-Duc stílusegység köve-
telményének megfelelően végezte. 
Bécsi évei alatt egy sor más, kisebb 
feladatot is kapott. Ezek többek között 
Angliába küldött kerámiatervek voltak, 
vagy más szövetminták; és egy líra 
ter ve is, amelyet az ünnepelt charlotte 
Wolter 25 éves színészi jubileumára, 
ajándékként készítettek. Indult pályá-
zatokon is, amiket a lembergi Galíciai 
Parlament és a breslaui Sziléziai Mú-
zeum megtervezésére írtak ki.  Hubert 
Walcherrel és Moritz Schiederrel 
együtt a bécsi Stubentorviertel rende-
zési tervét készítette, Oswald liszszel 
pedig két (közelebbről nem ismert) 
budapesti híd tervét is. állítólag a csá-
szárvárosban nagy viszhangot váltott 
ki az Engelbrunnenre készített terve. 

 
Kováts Edgár bécsi karrierje hirtelen, 
1895 április 3-án szakadt meg, mikor a 
császári udvar tanári kinevezéssel a 
zakopanei faipari Iskolába küldte. Az 
udvarnak tett szolgálatai és érdemei 
tükrében a császári döntés meglehe-
tősen elkeseríthette, a zakopanei tar-
tózkodást pedig egyfajta száműzetés-
nek érezhette, hiszen a város abban 
az időben jelentéktelen település volt.

 
A szerencse nem hagyta el teljesen. Bár 
az iskola eleinte csak tanárként alkal-
mazta, 1896-ra már az intézet igaz ga-
tójává lépett elő. Mégsem a szakmai 
előmenetel jelentette számára a si-
kert; azt a véletlenek különös össze-
játszá sa hozta meg. Abban az időben 
a Tátra és környéke népművészetére 
egyre inkább úgy tekintettek, mint a 

lengyel művészet kincsestárára, amely 
elszigeteltségének köszönhetően év-
századokon át megőrizte tisztaságát. 
A népművészet (a szélesebb értelem-
ben vett vernaku láris művészet) felé a 
XIX. és XX. század fordulóján több eu-
rópai országban egyre növekvő, gyak-
ran nacionalista színezetű érdeklődés-
sel fordultak. A Tátra lábánál elterülő 
Podhale régió népművészeti motívum-
kincsének egyik legelhivatottab nép-
szerűsítője a zakopanéban megtele-
pedett Stanisław Witkiewicz volt; 
úgy nevezett zakopanei stílusának szin-
te „művészi kiáltványává” vált az általa 
tervezett, és a XIX. század kilencvenes 
éveinek elején megépült Koliba villa. 

Ebbe a zakopanéba – a lengyel nem-
zeti-művészeti eszmevilág akkori köz-
pontjába – érkezett Kováts Edgár. A 
helyi viszonyokat gyorsan felismerve 
az 1896/97-es tanévben  beiktatta az 
általa vezetett iskola tanrendjébe a 
gorál művészet „megnemesített” vál-
tozatát, a „zakopanei módot”. ugyan-
ezen a címen jelentetett meg 1899-
ben egy mintakönyvhöz hasonló ki-
adványt, ahol saját kutatásait mutatta 
be: elsősorban geometrizált növényi 
díszítőelemeket, melyeket csak rész-
ben vezetett le a Podhalén használa-
tos formákból. Kováts nyíltan hangoz-
tatta: elsősorban nem az érdekli, 
mennyi ezekben a lengyel elem, ha-
nem hogy mennyire használhatóak 
önmagukban, eredeti összefüggése-
ikből kiemelve. Mivel akkortájt nem 
létezett még gorál ornamentikát be-
mutató kiadvány, mintakönyve nagy 
érdeklődést váltott ki.

koVáts edGár – eGy építész nemzetek 
és stílUsok Határán
tomasz szybisty

szemben: kováts edgár: szent Ferenc oltár 
terve a zakopanei plébaniatemplomban
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Iskolaigazgatói működése és nyílt 
távolságtartása az akkor teremtődő 
nemzeti stílustól hamarosan kiváltot-
ta Witkie wicznek és követőinek ellen-
szenvét. Szerintük Kováts idegen ele-
mekkel szennyezte Podhale –  ahogy 
akkor vélték – tiszta lengyel művésze-
tét (ebben az összefüggésben felem-
legették származását is).  Azt is szemé-
re vetették, hogy eltávolodott a gorál 
művészet egyszerűségétől a túldíszí-
tettség felé. Azt a három oltárt, ame-
lyet a faipari Iskola Kováts irányításával 
a helyi templomnak készített, Wit-
kiewicz egyszerűen „aranyozott sza-
movárnak” és „gaztettnek” nevezte.

Kováts működése szakterületén be-
lül azonban meleg fogadtatásban 
részesült. Mintakönyvét gyakran hasz-
nálták helyi kézművesek és képzett 
építészek is. Már a kiadás évében, 
1899-ben felhasználta Władysław 
Ekielski, Teodor Wójcicki átépítésre 
kerülő krakkói bérháza homlokzatá-

nak tervezésekor. Az új század első 
éveiben Kováts motívumai megjelen-
tek Okocimban egy fából ácsolt nyári 
színház épületén, és a galíciai sörmág-
nás Götz-Okocim család közeli palotá-
jának vadásztermében. jan zawiejski 
szintén felhasználta azokat a krakkói 
Kis Piactér (meg nem valósult) gyü-
mölcsárus-standjai terveihez; józef 
Mikulski a wadowicei Sokół tornaegy-
let épületén; jan Peroś pedig a rzeszó-
wi Takarékpénztár fogadótermében. 

Kováts legendás professzionaliz-
musa lehetett az oka annak is, hogy 
megbízták az 1900-as párizsi világkiál-
lítás galíciai pavilonjának megterve-
zésével. A pavilon az elvárások szerint 

„az ország művészi és iparművészeti 
törekvéseinek építészeti keretekbe fog-
lalt megnyilvánulása” kellett hogy le-
gyen, és úgy Galícia nyugati (gorál 
művészet), mint keleti részének (hucul 
művészet) kézművességét volt hiva-
tott képviselni. Kováts Edgár nemcsak 

a pavilont, de  az ott bemutatott szá-
mos kiállítási tárgyat is megtervezte. 
A falakat zakopanei díszítőmotívumok 
ékesítették. A pavilont Párizsba küldé-
se előtt bemutatták lembergben, ahol 
épp akkor Stanisław Eliasz Radzikow-
ski is előadást tartott A zakopanei stílus 
címmel. Radzikowski – Witkiewicz kö-
vetője, barátja és nézeteinek szószó-
lója – a legcsekélyebb művészi értéket 
sem tulajdonította Kováts művének. 
Az előadás után heves vita támadt. A 
sajtó kissé elbizonytalanodva a Wit-
kiewicz tábor támadása miatt, óvato-
sabbá vált a párizsi pavilonról alkotott 
véleményében. Mindez csak kezdete 
volt annak a vitának, ahol végül Kováts 
maradt alul. A megfogalmazásokban 
nem válogató kritika a zakopanei mó-
dot többek között „kotyvalagnak”, „sza-
movárművészetnek” illetve „motívum 
és színfosásnak” nevezte.

A Galíciai belsőnek nevezett pavilon 
mégis elismerést váltott ki Párizsban, 
egy arany- és négy ezüstéremmel ju-
talmazták. A nemzetközi siker eredmé-
nyeként Kovátsot a lembergi Műszaki 
főiskola építészeti és épületforma sza-
kán professzorrá nevezték ki. Ez mű-
ködésének utolsó szakaszát nyitotta 
meg, amikor érdeklődése újra a ba-
rokk építészete felé fordult. Mégsem 
fordított hátat teljesen a zakopanei 
módnak. Nemcsak bútorokat, pianí-
nót és cserépkályhákat tervezett eb-
ben a stílusban, de építészeti belsőt is: 
a Megfeszített jézus kápolnájának 
ké sőbb elpusztult ornamentikai prog-
ramját Żółkiew [ma ukrajnában, ukr. 
Жовква] domonkos templomába, 
mely nek felújítását ő vezette. […]

A Galícia fővárosába való költözés, 
főiskolai előmenetel (az építészeti kar 
dékánja, egy ideig a főiskola rektora is 
volt) valamint a hírnév, amit a Galíciai 
belső hozott, komolyabb megrende-
léseket is eredményezett. Az egyik 
első a żółkiewi bazilita templom felújí-
tása, illetve átépítése volt. Kováts tel-
jesen átformálta a templom szentélyét, 
hatalmas háromszakaszos, kupolás 
kereszthajót iktatva be, és hozzáépít-
ve jónéhány további helyiséget. Az 

Fent: W. ekielski, ablakkeretező díszítés zakopanei módban t. Wójcicki krakkói házán
lent: a drohobyczi iskolaépület dekorációjának részlete
szemben: a galíciai pavilon első terve az 1900-as párizsi világkiállításra
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egy arany- és négy ezüstéremmel ju-
talmazták. A nemzetközi siker eredmé-
nyeként Kovátsot a lembergi Műszaki 
főiskola építészeti és épületforma sza-
kán professzorrá nevezték ki. Ez mű-
ködésének utolsó szakaszát nyitotta 
meg, amikor érdeklődése újra a ba-
rokk építészete felé fordult. Mégsem 
fordított hátat teljesen a zakopanei 
módnak. Nemcsak bútorokat, pianí-
nót és cserépkályhákat tervezett eb-
ben a stílusban, de építészeti belsőt is: 
a Megfeszített jézus kápolnájának 
ké sőbb elpusztult ornamentikai prog-
ramját Żółkiew [ma ukrajnában, ukr. 
Жовква] domonkos templomába, 
mely nek felújítását ő vezette. […]

A Galícia fővárosába való költözés, 
főiskolai előmenetel (az építészeti kar 
dékánja, egy ideig a főiskola rektora is 
volt) valamint a hírnév, amit a Galíciai 
belső hozott, komolyabb megrende-
léseket is eredményezett. Az egyik 
első a żółkiewi bazilita templom felújí-
tása, illetve átépítése volt. Kováts tel-
jesen átformálta a templom szentélyét, 
hatalmas háromszakaszos, kupolás 
kereszthajót iktatva be, és hozzáépít-
ve jónéhány további helyiséget. Az 

Fent: W. ekielski, ablakkeretező díszítés zakopanei módban t. Wójcicki krakkói házán
lent: a drohobyczi iskolaépület dekorációjának részlete
szemben: a galíciai pavilon első terve az 1900-as párizsi világkiállításra
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épületkülső kubisztikus formák har-
monikus egymásraépülése. Kováts itt 
egyszerű, monumentális, tömegükkel 
ható formákat alkalmazott, melyet 
egyesek a román stílusra való utalás-
nak véltek, miközben ezek sokkal in-
kább az akkori bécsi építészet kubisz-
tikus irányzatában gyökereztek. Nem 
valósult meg a templombelső kifesté-
se, aminek díszítő motívumkincse va-
lószínűleg a zakopanei mód kelet-ga-
líciai változata lett volna. Ezen kívül a 
kelet-galíciai ornamentika megjelent 
egy általa tervezett drohobyczi [ma 
ukrajnában, ukr. Дрогобич] iskola-
épület homlokzatán is. Az eredmény 
eléggé kuriózus lett, mivel az élénk 
színezetű, népi eredetű ornamentika, 
a műépítészet irányelveihez illeszkedő 
eklektikus épületen jelent meg. 

Igazi próbatétel volt a lembergi ba-
zilita kolostor átépítése. Az új részeket 
(északi kápolna, kapuzatok, sekres-
tyék) itt olyannyira sikerült integrálni 
a történelmiekbe, hogy az átépítési 
tervek pontos ismerete nélkül ezeket 
ma is lehetetlen elkülöníteniegymás-
tól. figyelemreméltóak a templom 
újonnan készült, faragott kapuzatai, 
melyeken egyértelműen megmutat-
koznak a szecesszió épületplasztikai 
elvei. Kováts vezette a lembergi do-
monkos templom restaurálási munká-
it is (az ő műve az impozáns, neoba-
rokk orgonakarzat, amely jelenleg a 
lembergi filharmónia koncerttermé-
ben található), s valószínűleg ő tervez-
te jakub Piepes-Poratyński, Halicki téri 
(Plac Halicki) patikájának belsőjét is. 

Minden bizonnyal 1902-ben készül-
tek el az újszandec (Nowy Sącz) mel-
letti Mystków plébániatemplomának 
tervei. Az épületet az I. világháború 
kitörésének előestéjén fejezték be. 
Ma ga a templom latinkereszt alapraj-
zú, szentélye északra tájolt, félkörű 
ap szissal zárt, amit két oldalról egy-
egy sekrestye fog össze. A belső egy-
szakaszú szentélyre, hajóra, négyezet-
re és a kereszthajó két szárára tagoló-
dik. A falakat mindössze egy körbefu-
tó lépcsős profilú párkányzat tagolja. 
figyelemreméltóak a hatalmas abla-

kok, amelyek ebben a formában Bécs 
egykorú építészetéhez köthetőek 
(Hof theater). A templom épülettöme-
ge rendkívül harmonikus. A vakolatlan 
falakat felváltva tégla- és homokkőso-
rokból emelték, amelyek jellegzetes, 
vörös-fehér sávokat alkotnak; ebben 
többen a lengyel nemzeti színekre 
va ló utalást véltek felfedezni. Mégis, az 
anyagfestészet ötlete szintén bécsi 
eredetű: megtaláljuk például lainzban, 
a már említett Hermes villán.

Kovátsot a császárváros építészete 
inspirálta akkor is, mikor a chyrów [ma 
ukrajnában, ukr. Хирів] melletti Bąko-
wicében a jezsuita fiúgimnázium bő-
vítését vezette. Az együttes régebbi 
része az 1880-as években épült, és 
négy szárnyból, valamint belső udvar-
ból állt. Amikor a konviktus 1904-ben 
józef Sta wicki atya adományának kö-
szönhetően jobb anyagi helyzetbe 
került, megkezdődhetett az épület-
együttes kiépítése. A XIX. századi épü-
letrészekhez kitűnően alkalmazkodó 
bővítési terv egy teljesen új, téglalap 
alaprajzú, dél-keleti szárnyból és a 
hozzá illeszkedő kápolnából állt. fi-
gyelemre méltó az épület tér felé néző 
homlokzata. A földszint egy rusztikus 
falazatú alapzat nagy, félköríves abla-
kokkal. felette két szint, amelyeket a 
Semper-féle Hofburg kert felőli hom-
lokzatára emlékeztető, kompozit feje-
zetű pilaszterekből álló óriás oszlop-
rend fog össze. A kápolna neobarokk 
oltárai is Kováts tervei alapján készül-
tek.

  
Kováts Edgár építész-életművének 
be mutatása nem lehet teljes, ha nem 
tárgyaljuk A modern építészet alapjai 
(O zasadach architek tury nowoczesnej) 
című elméleti munkáját, amely első 
ízben előadásként hangzott el a lem-
bergi Műszaki főiskola 1901/1902-es 
tanévnyitóján. Bár az előadás Otto 
Wagner Moderne Architektur című 
köny véhez adott kommentárnak ké-
szült, mégis sokat elmond Kováts saját 
nézeteiről is. A modernista Wagner 
kétféle művészi képességet különböz-
tet meg: a Können-t (a született láng-

elme) és a Wissen-t (megszerzett tu-
dás), hangsúlyozva az első magasabb-
rendűségét. Az ehhez hasonló néze-
tek abban az időben Bécsben széles 
körben elterjedtek voltak. Alois Riegl 
az 1893-ban megjelent Stilfragen című 
könyvében szintén az értelemmel fel 
nem fogható pillanatot (der ästhetische 
Drang) nevezte a művészet fő mozga-
tóerejének – ellentétben Semperrel, 
aki elméletében szinte kiiktatta a 
művészi tevékenység szerepét. Sem-
per hű tanítványaként Kováts Edgár 
az utóbbi utat választotta: „Aki mun-
kájával az istenit kívánja megérinteni, 
az túl könnyen ruházza fel önmagát is 
isteni jelleggel”. Véleménye szerint az 
oktatás már gyakorlati szempontból 
sem korlátozódhat tehetségápolására, 
hisz az építész nemcsak új épületeket 
tervez, de a régieket is restaurálja, ami-
hez építészettörténeti ismeretekkel is 
rendelkeznie kell. 

Az előadás következő része a stílus-
ról szólt. Már az első mondat is egyfaj-
ta elméleti iránymutatás: „Minden stí-
lus úgy alakult ki egy korábbiból, hogy 
a régi konstrukciókra új feladatok jöttek, 
új irányelvek, új konstrukciók, amelyek 
néha teljesen új anyagok felhasználását 
tették szükségessé.” – ami egyértelmű-
en a Semper-féle megállapításokra 
utal, az építészet fejlődését meghatá-
rozó alapformákra (Grund formen) és 
az anyagváltásra (Stoffwechsel). A za-
kopanei mód megalkotója tehát nem 
fordult el a historizmustól, úgy mint 
Wagner, aki szerint az az új társadalmi 
viszonyoknak már nem felel meg. Ko-
váts előadásában megtaláljuk a sem-
peri Bekleidungstheorie visszhangját is, 
amely az épületdíszítésnek eszmei 
jelentőséget tulajdonít: „A jelenkor és 
a közelmúlt építészete közti különbséget 
röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy 
korábban a konstrukciót szimbolikus 
tartalommal kellett felruházni, ma pe-
dig magát a konstrukciót akarják láttat-
ni.” 

Kováts tehát mind teoretikusként 
mind gyakorlati építészként a historiz-
mus utolsó, eklektikus korszaka kép-
viselőjének tekinthető, aki Gottfried 

Semper doktrínája és munkássága 
hatása alatt állt. Bécsi működésének 
első éveiben a neoreneszánsz vonzot-
ta, majd figyelme a barokk felé fordult. 
Ez a két irányzat volt legnagyobb ha-
tással saját, historizáló stílusának kiala-
kítására. Kováts a falfelületet meglehe-
tősen táblaszerűen kezelte, erre tette 
fel pilasztersorainak világos hálózatát, 
s igyekezett elkerülni a dinamikus for-
majátékot, miáltal művészete a késő-
reneszánsz és a korabarokk egyes 
irányzataihoz került közel. Kedvenc 
motívumai voltak a hatalmas ablakok, 
a hármas fülkesor, az okulusz jellegze-
tes pálcatagdíszítése. chyrówban 
Palladio művészete is inspirálta, való-
színűleg Semper hatására. Ez utóbbi 
mégis kivételt képez. A żółkiewi ba-
zilita kolostor keleti részének térbeosz-
tása a kortárs bécsi művészet kubisz-

tikus irányzatához áll közel. életműve 
nem mentes a szecesszió és a régence-
stílus hatásától sem (jakub Piepes-Po-
ratyński patikája). 

A historizmus befolyással volt Kováts 
népművészet által inspirált munkás-
ságára is. A zakopanei gorál vagy a 
hucul népművészeti stílusvilág hatása 
alatt készült munkákban mindvégig 
jelen van a régi korok „magas” művé-
szete is. Kováts itt is újat teremt, a régi 
formákat továbbfejleszti, gazdagítja 
az ornamentikai készlettárat, azt geo-
metrizációnak veti alá. Drohobyczben 
ezeket a leegyszerűsített népi motívu-
mokat még a műépítészet terén is 
megpróbálja hasznosítani anélkül, 
hogy önálló stílusnak akarta volna 
elnevezni az újonnan létrehozott for-
mavilágot. 

Gyalókay Zoltán fordítása

Fent: oszlop zakopanei módban; a Sposób zakopański című kiadvány XViii. tablója
lent: a galíciai pavilon az 1900-as párizsi világkiállításon
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épületkülső kubisztikus formák har-
monikus egymásraépülése. Kováts itt 
egyszerű, monumentális, tömegükkel 
ható formákat alkalmazott, melyet 
egyesek a román stílusra való utalás-
nak véltek, miközben ezek sokkal in-
kább az akkori bécsi építészet kubisz-
tikus irányzatában gyökereztek. Nem 
valósult meg a templombelső kifesté-
se, aminek díszítő motívumkincse va-
lószínűleg a zakopanei mód kelet-ga-
líciai változata lett volna. Ezen kívül a 
kelet-galíciai ornamentika megjelent 
egy általa tervezett drohobyczi [ma 
ukrajnában, ukr. Дрогобич] iskola-
épület homlokzatán is. Az eredmény 
eléggé kuriózus lett, mivel az élénk 
színezetű, népi eredetű ornamentika, 
a műépítészet irányelveihez illeszkedő 
eklektikus épületen jelent meg. 

Igazi próbatétel volt a lembergi ba-
zilita kolostor átépítése. Az új részeket 
(északi kápolna, kapuzatok, sekres-
tyék) itt olyannyira sikerült integrálni 
a történelmiekbe, hogy az átépítési 
tervek pontos ismerete nélkül ezeket 
ma is lehetetlen elkülöníteniegymás-
tól. figyelemreméltóak a templom 
újonnan készült, faragott kapuzatai, 
melyeken egyértelműen megmutat-
koznak a szecesszió épületplasztikai 
elvei. Kováts vezette a lembergi do-
monkos templom restaurálási munká-
it is (az ő műve az impozáns, neoba-
rokk orgonakarzat, amely jelenleg a 
lembergi filharmónia koncerttermé-
ben található), s valószínűleg ő tervez-
te jakub Piepes-Poratyński, Halicki téri 
(Plac Halicki) patikájának belsőjét is. 

Minden bizonnyal 1902-ben készül-
tek el az újszandec (Nowy Sącz) mel-
letti Mystków plébániatemplomának 
tervei. Az épületet az I. világháború 
kitörésének előestéjén fejezték be. 
Ma ga a templom latinkereszt alapraj-
zú, szentélye északra tájolt, félkörű 
ap szissal zárt, amit két oldalról egy-
egy sekrestye fog össze. A belső egy-
szakaszú szentélyre, hajóra, négyezet-
re és a kereszthajó két szárára tagoló-
dik. A falakat mindössze egy körbefu-
tó lépcsős profilú párkányzat tagolja. 
figyelemreméltóak a hatalmas abla-

kok, amelyek ebben a formában Bécs 
egykorú építészetéhez köthetőek 
(Hof theater). A templom épülettöme-
ge rendkívül harmonikus. A vakolatlan 
falakat felváltva tégla- és homokkőso-
rokból emelték, amelyek jellegzetes, 
vörös-fehér sávokat alkotnak; ebben 
többen a lengyel nemzeti színekre 
va ló utalást véltek felfedezni. Mégis, az 
anyagfestészet ötlete szintén bécsi 
eredetű: megtaláljuk például lainzban, 
a már említett Hermes villán.

Kovátsot a császárváros építészete 
inspirálta akkor is, mikor a chyrów [ma 
ukrajnában, ukr. Хирів] melletti Bąko-
wicében a jezsuita fiúgimnázium bő-
vítését vezette. Az együttes régebbi 
része az 1880-as években épült, és 
négy szárnyból, valamint belső udvar-
ból állt. Amikor a konviktus 1904-ben 
józef Sta wicki atya adományának kö-
szönhetően jobb anyagi helyzetbe 
került, megkezdődhetett az épület-
együttes kiépítése. A XIX. századi épü-
letrészekhez kitűnően alkalmazkodó 
bővítési terv egy teljesen új, téglalap 
alaprajzú, dél-keleti szárnyból és a 
hozzá illeszkedő kápolnából állt. fi-
gyelemre méltó az épület tér felé néző 
homlokzata. A földszint egy rusztikus 
falazatú alapzat nagy, félköríves abla-
kokkal. felette két szint, amelyeket a 
Semper-féle Hofburg kert felőli hom-
lokzatára emlékeztető, kompozit feje-
zetű pilaszterekből álló óriás oszlop-
rend fog össze. A kápolna neobarokk 
oltárai is Kováts tervei alapján készül-
tek.

  
Kováts Edgár építész-életművének 
be mutatása nem lehet teljes, ha nem 
tárgyaljuk A modern építészet alapjai 
(O zasadach architek tury nowoczesnej) 
című elméleti munkáját, amely első 
ízben előadásként hangzott el a lem-
bergi Műszaki főiskola 1901/1902-es 
tanévnyitóján. Bár az előadás Otto 
Wagner Moderne Architektur című 
köny véhez adott kommentárnak ké-
szült, mégis sokat elmond Kováts saját 
nézeteiről is. A modernista Wagner 
kétféle művészi képességet különböz-
tet meg: a Können-t (a született láng-

elme) és a Wissen-t (megszerzett tu-
dás), hangsúlyozva az első magasabb-
rendűségét. Az ehhez hasonló néze-
tek abban az időben Bécsben széles 
körben elterjedtek voltak. Alois Riegl 
az 1893-ban megjelent Stilfragen című 
könyvében szintén az értelemmel fel 
nem fogható pillanatot (der ästhetische 
Drang) nevezte a művészet fő mozga-
tóerejének – ellentétben Semperrel, 
aki elméletében szinte kiiktatta a 
művészi tevékenység szerepét. Sem-
per hű tanítványaként Kováts Edgár 
az utóbbi utat választotta: „Aki mun-
kájával az istenit kívánja megérinteni, 
az túl könnyen ruházza fel önmagát is 
isteni jelleggel”. Véleménye szerint az 
oktatás már gyakorlati szempontból 
sem korlátozódhat tehetségápolására, 
hisz az építész nemcsak új épületeket 
tervez, de a régieket is restaurálja, ami-
hez építészettörténeti ismeretekkel is 
rendelkeznie kell. 

Az előadás következő része a stílus-
ról szólt. Már az első mondat is egyfaj-
ta elméleti iránymutatás: „Minden stí-
lus úgy alakult ki egy korábbiból, hogy 
a régi konstrukciókra új feladatok jöttek, 
új irányelvek, új konstrukciók, amelyek 
néha teljesen új anyagok felhasználását 
tették szükségessé.” – ami egyértelmű-
en a Semper-féle megállapításokra 
utal, az építészet fejlődését meghatá-
rozó alapformákra (Grund formen) és 
az anyagváltásra (Stoffwechsel). A za-
kopanei mód megalkotója tehát nem 
fordult el a historizmustól, úgy mint 
Wagner, aki szerint az az új társadalmi 
viszonyoknak már nem felel meg. Ko-
váts előadásában megtaláljuk a sem-
peri Bekleidungstheorie visszhangját is, 
amely az épületdíszítésnek eszmei 
jelentőséget tulajdonít: „A jelenkor és 
a közelmúlt építészete közti különbséget 
röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy 
korábban a konstrukciót szimbolikus 
tartalommal kellett felruházni, ma pe-
dig magát a konstrukciót akarják láttat-
ni.” 

Kováts tehát mind teoretikusként 
mind gyakorlati építészként a historiz-
mus utolsó, eklektikus korszaka kép-
viselőjének tekinthető, aki Gottfried 

Semper doktrínája és munkássága 
hatása alatt állt. Bécsi működésének 
első éveiben a neoreneszánsz vonzot-
ta, majd figyelme a barokk felé fordult. 
Ez a két irányzat volt legnagyobb ha-
tással saját, historizáló stílusának kiala-
kítására. Kováts a falfelületet meglehe-
tősen táblaszerűen kezelte, erre tette 
fel pilasztersorainak világos hálózatát, 
s igyekezett elkerülni a dinamikus for-
majátékot, miáltal művészete a késő-
reneszánsz és a korabarokk egyes 
irányzataihoz került közel. Kedvenc 
motívumai voltak a hatalmas ablakok, 
a hármas fülkesor, az okulusz jellegze-
tes pálcatagdíszítése. chyrówban 
Palladio művészete is inspirálta, való-
színűleg Semper hatására. Ez utóbbi 
mégis kivételt képez. A żółkiewi ba-
zilita kolostor keleti részének térbeosz-
tása a kortárs bécsi művészet kubisz-

tikus irányzatához áll közel. életműve 
nem mentes a szecesszió és a régence-
stílus hatásától sem (jakub Piepes-Po-
ratyński patikája). 

A historizmus befolyással volt Kováts 
népművészet által inspirált munkás-
ságára is. A zakopanei gorál vagy a 
hucul népművészeti stílusvilág hatása 
alatt készült munkákban mindvégig 
jelen van a régi korok „magas” művé-
szete is. Kováts itt is újat teremt, a régi 
formákat továbbfejleszti, gazdagítja 
az ornamentikai készlettárat, azt geo-
metrizációnak veti alá. Drohobyczben 
ezeket a leegyszerűsített népi motívu-
mokat még a műépítészet terén is 
megpróbálja hasznosítani anélkül, 
hogy önálló stílusnak akarta volna 
elnevezni az újonnan létrehozott for-
mavilágot. 

Gyalókay Zoltán fordítása

Fent: oszlop zakopanei módban; a Sposób zakopański című kiadvány XViii. tablója
lent: a galíciai pavilon az 1900-as párizsi világkiállításon


