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MAGYARORSZÁGI VÁROSHÁZÉPÜLETEK  
A SZÁZADFORDULÓN

Az 1900 körül keletkezett új városházépületek Magyarország dualizmus kori 
városfejlődésének különlegesen fontos produktumai még mentalitástörténeti 
szempontból is. A városok lakosságszámának dinamikus növekedése reformok
ra kényszerítette a régi, hagyományos városi közigazgatást. A városi hatóságok 
nemcsak számszerűen növekedtek, hanem funkcionális differenciálódáson is 
keresztülmentek. A hatékony adminisztráció nagyobb, korszerű közigazgatási 
épületeket követelt. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor felvetődik az a kérdés is, 
hogy a megbízók milyen egyéb szándékai jelennek még meg ezekben az épít
ményekben, valamint, hogy milyen mértékben tekinthetők a polgári identitás 
kifejezőinek. Milyen világképet, milyen gondolkodást és ízlésvilágot tükröz a 
művészi program és a stílusválasztás? Vannak-e az épülettípusnak specifikus, 
regionális stílusjegyei, és ha igen, érzékelték-e azt már a kortársak is?

A városház épülettípusát mindeddig -  eltekintve a pesti Új Városháztól -  a 
magyar művészettörténeti kutatás alig vizsgálta. Ez nem utolsósorban a kedve
zőtlen forrásviszonyokra vezethető vissza; fontos anyagok ma a nehezen hoz
záférhető romániai és szerbiai városi archívumokban találhatók. Épp ezért az itt 
következő fejtegetések kizárólag első megközelítésnek tekinthetők, amelyek 
természetesen több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolni képesek. 
E tanulmány súlypontja az Alföldről, a Duna-Tisza közéből vett példákon 
nyugszik. Mindenekelőtt azokat a városházépületeket választottuk, amelyek 
részletes építési tervek alapján készültek, és amelyek művészi szempontból is a 
legfontosabbaknak nevezhetőek (Szeged, Kecskemét, Marosvásárhely, Szabad
ka). Más tervekkel (Győr, Pécs, Kiskunfélegyháza) csak olyan aspektusból 
foglalkozunk, amely a központi tematikai kérdésekkel összefüggésben áll.*

Formai mintaképek

Európa-szerte sok új városház épült a 19. század közepe óta. Ennek az 
épülettípusnak számos példáját bemutatták a nagy, német nyelvű építészeti
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folyóiratok. Az Allgemeine Bauzeitung, a Deutsche Bauzeitung, a Wochenblatt 
für Architechten und Ingenieure, a Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur- 
und Architektenvereins Magyarországon is ismert volt közülük. Itt is léteztek 
magas színvonalú szaklapok, amelyek információs- és vitafórumot jelentettek; 
mindenekelőtt Az építési ipar, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 
és a Vállalkozók Lapja. Ezenkívül számos segédkönyv és mintakönyv is fontos 
segítséget jelentett az építési vállalkozók, építészek, sőt a megbízók számára is 
a döntésben, az építési pályázatok kiírásánál és a tervek elbírálásánál. Hogy csak 
egy, Magyarországon is ismert müvet említsünk: Ludwig Klasen Lipcsében 
egész sor alaprajzmintát tett közzé a legkülönbözőbb épületek számára. A mű 
1885-ben megjelent IX. fejezete „közigazgatási célokra szolgáló épületeket” 
mutatott be, közte néhány község- és városházát is. Jóllehet a német területekről 
származó példák domináltak, más országokból valókat is közölt, így többek 
között az erfurti, hastingsi, bradfordi, winterhuri, hamburgi és bécsi városháza
kat, alaprajzzal, homlokzattal valamint részletes építési és költségtervekkel. Az 
építész Klasen a következőképpen írja le a modern városháza jellemzőit: „A 
városi közigazgatás épülete, a városháza, többnyire nemcsak a szükségleteket 
kell, hogy szolgálja, hanem a közösség jelentőségét és tekintélyét is reprezen
tálnia kell....Új városházépületekben, kisebb városokban, a városi közigazgatás
megkövetelte helyiségeken túl gyakran létesítenek még helyet üzletek, vendéglő 
stb. számára, amelyek később az igények növekedésével szintén használhatók 
lesznek közösségi célokra. Elvétve találhatunk példát a városháznak iskola
vagy bírósági épülettel való összekapcsolására is. A városok növekvő lakosság
számával együtt a közigazgatási szervezet összetettebb lett és ezzel együtt 
megnőtt a térigény is. Szükségessé vált először is egy nagyobb terem a képvi
selők tanácskozásai számára, megfelelő mellékhelyiségekkel, amelyet gyakran 
polgári rendezvények céljára és díszteremként is használtak. A közigazgatás 
gyakran tagolódik különböző osztályokra, amelyeknek aztán mind megvannak 
a saját irodáik, és ha egy magisztrátusi testület is működik, ennek számára egy 
másik tanácskozóterem szükséges; továbbá a nagyobb városházákon Cassenlo- 
cale-nak (pénztárhelyiség), archívumnak, városi könyvtárnak és még néhány 
más helyiségnek is elhelyezést kell biztosítani.”1

Ha utalhatunk is a városházák bizonyos típusaira, az egyes megoldások 
mindig egyediek, és a városok speciális igényei, költségvetése és a tanács 
felfogása határozza meg őket. Ha ráadásul egy gazdag nagyvárosról van szó, 
ahol erős művészegyéniségek állnak versenyben egymással, ott ezek is jelentős 
befolyással bírnak a döntésre (pl. Steindl Imre és Lechner Ödön esetében).

Az új városi közigazgatási épületek létesítése Magyarországon 1867 után a 
városi struktúrák gyors változásának és a városi jogban zajló bonyolult refor
moknak a talaján ment végbe.2 A korabeli statisztikák3 és a gazdaságfejlődést 
elemző tudományos munkák alapján az 1869 és 1914 közötti időszak két 
periódusra osztható, amelyek urbanizáció és építési tevékenység szempontjából 
különböző jellemzőkkel bírnak.
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1869 és 1890 között mindenekelőtt a főváros gyakorolt maradandó, példaadó 
hatást. Pest az ország legnagyobb városaként (270 000 lakossal) már 1870-1875 
között új városházat építtetett a Schmidt-tanítvány Steindl Imrével, a Parlament 
későbbi tervezőjével, neoreneszánsz stílusban.4 A következőkét évtizedben ezt 
a példát követték a városházépületek majdnem minden gyorsan fejlődő magyar 
városban, amelyek többnyire a legfontosabb vaústi csomópontok voltak.

A neoreneszánsz stílus, a humanizmushoz kötődő történelmi reminiszcenciá
ival, és az itáliai városok virágkorának asszociációjával harmonikus szépségi
deáit testesített meg az egész monarchia liberális polgársága számára. Az aradi, 
bajai, ceglédi, kiskőrösi, nagyváradi, nyíregyházi, soproni, szombathelyi és 
temesvári városházák az anyagi lehetőségektől függően többé vagy kevésbé 
igényesen díszített változatai ennek az akkoriban „modern reneszánszának 
nevezett stílusnak. Ezek a legtöbbször kétemeletes épületek a helyi közigazga
táshoz szükséges helyiségeken kívül mindig rendelkeztek egy nagyobb terem
mel is a polgárgyú'lések részére, azonkívül egy sor különböző irodával az 
archívumok számára. Viszonylag szerényen és célszerűen épültek, ennek elle
nére kiegyensúlyozott, palotaszerű homlokzatuk volt, rendszerint tornyok nél
kül.5 Ezeknél az új létesítményeknél tisztán közigazgatási épületekről volt szó, 
még nem egyesítettek bennük teljesen különböző célú intézményeket. Ebben a 
vonatkozásban Szombathely kivételt képez.6 A város püspöki székhelyként és 
iskolavárosként erős kultúrtradíciókkal rendelkezett, és régi kereskedelmi köz
pont is volt. Amikor 1865-ben a Bécs-Kanizsa, és 1872-ben a Budapest-Graz 
vasútvonalat Szombathelyen át vezették, a város sok tekintetben a gyors iparo
sodás és a legmagasabb igényeknek megfelelő infrastruktúrával megvalósult 
urbanizáció mintaképévé fejlődött. Az új városház neoreneszánsz stílusban, 
Hauszmann Alajos, a budapesti egyetem építészprofesszorának tervei alapján, 
1879-1880-ban épült. Az épületben a városi színházat is elhelyezték. Ez a 
technikai megoldás azonban nem bizonyult túl szerencsésnek, és néhány év 
múlva a színházat tűzveszély miatt be kellett zárni.

Már ebben az első nagy építési szakaszban is teljesen hiányoznak a neogóti
kus városházak; csak elvétve találkozhatunk neobarokk épületekkel is, mint pl. 
Szegeden, ahol az 1879-es árvíz után a megsérült régi épületet renoválták és 
megnagyobbították.7 Lechner Ödön, az egyik legjelentősebb magyar építész, 
akit e feladattal megbíztak, így lehetőséget kapott, hogy tehetségét egy repre
zentatív középülettel bizonyítsa.8 A szegedi városház barokk kastélyokra emlé
keztető felépítésével nagy hatást gyakorolt néhány későhistorikus városházépü
letre (pl. a győrire). A következő, pécsi városháztervéért Lechner Ödön 
1888-ban első díjat kapott. A terveken már látható néhány gótizáló ablaktípus 
és a népművészet által inspirált kerámiadíszítés is. Egy második, szűkebb 
pályázaton ismét csak ő módosított terve nyert. Mégis, amikor a város a párhu
zamosan folyó színházépítés miatt, súlyos intrikák során, a városházépítést egy

Az 1870-es, 1880-as évek városházépítése
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évtizeddel elhalasztotta, 1905-ben, egy teljesen megváltozott művészi környe
zetben harmadik pályázatot is kiírtak. Ezen Lechner már nem vett részt. Végül 
a neobarokk városi színházával már népszerűséget szerzett Adolf Lang valósí
totta meg az új városházat szintén fantáziátlan neobarokk stílusban:

Egy kisebb városházat is épített Lechner a bácskai Nagybecskereken ( 1885- 
1886) neobarokk stílusban. Az egyemeletes kastélyszerű épületnek hangsúlyo
zott középrizalitja volt, gazdagon díszített balkonnal és kerek, zárt sarokbalko
nokkal.

Az 1890-1914 közötti idó'szak: városházák a Duna-Tisza közén

A statisztikus Keleti Károly 1870-ben felvázolta ugyan modelljét a „városi 
elemek” vidéki meghatározására, az Alföld lakosságszám szerint legnagyobb 
agrártelepüléseit (Szeged, Szabadka, Hódmezővásárhely és Kecskemét) azon
ban nem számította a modern értelemben vett városok közé a foglalkozási 
szerkezet, a lakosság alacsony iskolázottsága, valamint a nagyon szerény, el
avult lakáskörülmények miatt.9 Ellenben néhány kisebb település, mint pl. a 
középkori bányászvárosok a Felvidéken, vagy Debrecen, a maga már a klasz- 
szicizmus idején nagyszabásúan kiépült főutcájával,10 teljesítette ennek az ér
tékskálának a kritériumait. Amikor az 1870-es és 1875-ös önkormányzati tör
vények két új várostípust alkottak (törvényhatósági jogú városok és rendezett 
tanácsú városok, az utóbbiak a privilegizált vásárhelyekből és a deklasszált 
szabad királyi városokból), a Duna-Tisza közén jelentősen visszaesett a városok 
száma (1869: 41, 1880: 27). Ettől függetlenül a Duna-Tisza medencéje (Buda
pest nélkül is) 1910-ig lakosságszám szempontjából az ország leggyorsabban 
növekvő területe volt, a lakosság harmada pedig a városokban élt.11 Ez a 
jelenség különösen egyes településeknek jelentős gazdasági növekedésével 
magyarázható,12 jóllehet a nagy, egykor privilegizált vásárhelyek közül sok (pl. 
Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza) még hosszú ideig megőrizte sajá
tos paraszti vonásait.

Az 1890-es évek közepétől ezeken a mindeddig spontánul, majdhogynem 
szabályozatlanul növekvő alföldi településeken érezhető változás zajlott. Az 
önkormányzatok számos infrastrukturális reformról döntöttek, és megpróbáltak 
építészeti szempontból is kifejezettebben városias és korszerű városmagot te
remteni. Fontos ösztönzői voltak ennek az akkori polgármesterek, akik egy új, 
bátran kísérletező generáció tagjaiként pontos elképzelésekkel bírtak közössé
gük modernizációjáról, és merész jövőképüket minél hamarább meg szerették 
volna valósítani. Számos városépítő intézkedés kezdeményezője volt Éhen 
Gyula, aki 1895-1901 között Szombathely polgármestere volt. Reformelképze
léseit (nevezetesen higiéniai kérdésekről és a közlekedési gondokról) 1897-ben 
A modern város címmel könyv alakban foglalta össze.13 Feltehető, hogy példája 
jó néhány hivatali kollégájának tevékenységét befolyásolta. Kecskeméten Kada
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Elek, Cegléden Gubody Ferenc, Marosvásárhelyen Bernády György és Szabad
kán Bíró Károly voltak azok a polgármesterek, akik a helyenkénti tiltakozás 
ellenére is, és néha csaknem diktatórikus eszközökkel véghezvitték gyorsan 
fejlődó' városuk modernizációját.14 Mivel az új városházák építése ezeknek az 
intézkedéseknek a sorában előkelő helyen szerepelt, nem meglepő, hogy a 
századforduló táján a legtöbb új városház a Duna-Tisza közén épült. Mégpedig 
név szerint Erzsébetfalván, Gödöllőn, Hatvanban, Kecskeméten, Kiskunfélegy
házán, Kalocsán, Kiskőrösön, Kiskunhalason, Nagyszalontán és Újpesten.

Általános építési feltételek

Minden új városházépítésnél és felújításnál nyilvános pályázatot írtak ki 
azzal a fontos megkötéssel, hogy csakis magyar állampolgárok vehetnek részt 
rajtuk. Egyedüli kivétel ebben a tekintetben Sopron volt.15 Az építési progra
mokat a mindenkori városi építészek és a városvezetés érintett osztályainak 
vezetői dolgozták ki, majd a közgyűlés megtárgyalta és szavazásra bocsátotta. 
A pontos pályázati feltételeket aztán az újságok és a szaklapok (pl. Építési Ipar, 
Magyar Pályázatok) közölték. A benyújtott terveket rendszerint nyilvánosan 
kiállították. A zsűri a városi önkormányzat vezető személyiségeiből állt, akiknek 
többsége inkább a funkcionális, mint a stílusszempontokat tartotta szem előtt.16

A pályázatok száma változó nagyságú volt. Az építészeknek átlagosan 
három hónap idejük volt a tervek kidolgozására. Az építési-programok alapjában 
véve nagyon hasonlóak voltak egymáshoz. Az új épületnek mindig kettős célt 
kellett szolgálnia: egy modern közigazgatási épületét, ugyanakkor a reprezen
tációt is. Nagyság tekintetében is alig volt különbség az említett városházak 
között. Többnyire kétemeletes, négyzet alapú nagy épületek voltak, több belső 
udvarral, amelyeket egy magas torony (tűztorony vagy óratorony) koronázott. 
(Csak a kecskemétin nem volt torony -  a nagyszabású barokk templom közvet
len közelsége miatt.) Az új városházák építésére kiírt programokat a testületek 
mindig gondosan kidolgozták a funkciót, fekvést, a helyiségek számát és a 
technikai felszereltséget (pl. fűtést) illetően. Az épületek mindig többfunkciósak 
voltak, amelyekben a közigazgatási és reprezentációs termek mellett mindenek
előtt a hátsó traktusokban helyet biztosítottak a rendőrség, az adóhatóság, a posta 
és a városi tűzoltóság (kocsiszín, istálló) számára is. (Ebben a tekintetben Győr 
számított kivételnek, ahol a tűzoltóság külön épületet kapott.) A közigazgatási 
bürokrácia növekvő differenciáltsága egyre több szobát, irattárat tett szükséges
sé, valamint várószobákat és szociális helyiségeket is. Ennek köszönhetően az 
épületek terjedelme érzékelhetően megnőtt. Különösen a kilencvenes években 
gyakran előírták a kívánt építési stílust is, ez azonban később módosulhatott 
(mint Kecskeméten, Marosvásárhelyen és Szabadkán). Az olyan reprezentációs 
helyiségeknek, mint az ülésterem, a dísztermek, díszlépcső stb. és a homlokzat 
díszítésének művészi kivitelezéséről az építés menete folyamán döntöttek, ki-
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bővítve (mint Szabadkán) vagy anyagi okokból egyszerűsítve a terveket (mint 
Győrben).

Az épülettest építészeti kialakítása, éppúgy mint az 1870-es, 1880-as évek
ben a városházépítéseknél is, késő historikus, többnyire az alaprajztól kezdve, 
ahol először a legfontosabb helyiségek közötti közlekedési rendszert, térfűzést 
alakították ki, amin az architektónikus súlypontok, a lépcsőház, az ülésterem 
(esetleg más dísztermek is) nyugodtak. Ez automatikusan centralizmushoz ve
zetett, a tengely, a középpont hangsúlyozásához. Az épületek nagy része az 
axialitás és a szimmetria elve alapján épült. Az oldalszárnyban az irodaépületek 
építészetileg semlegesen voltak egymás mellé helyezve. Az eredetileg a barokk 
rezidenciák vagy kolostorépületek udvarrendszerére visszavezethető városháza 
alaprajzokon a különböző funkciójú tereket igen racionálisan, a gyakorlati 
követelményeket és a biztonsági előírásokat figyelembe véve kapcsolták össze. 
A sikeres térfűzés eredményeként megépítésük óta jól beváltak ezek az épületek. 
Csak az 1900 utáni tervekből tűnik el többnyire az axialitás és szimmetria elve. 
Különösen a többfunkciós épületkomplexumok esetében (mint a kiskunfélegy- 
házai vagy különösen a kiskunhalasi18) új alakítási elvek léptek az előtérbe: 
aszimetrikus, mozgalmas, festői tömegmegoszlás hangsúlyozta az egyes elhe
lyezett intézmények -  a színház, a szálloda és a tulajdonképpeni közigazgatási 
helyiségek -  különböző feladatait.

A stílusválasztás

Az általunk tárgyalt időszakban, a korai nyolcvanas évektől kezdve az itáliai 
neoreneszánsz mellett a barokk stílus is jelen van. A neogótikát -  jelenlegi 
ismereteink szerint-ebben az időszakban sem választották új magyar városház
épületek stílusául. Erre két különböző magyarázat is adódik. Egyrészt ezek az 
új „közpaloták” olyan városokban épültek, amelyekben alig maradtak fenn 
gótikus épületek. Másrészt a barokk különösen alkalmas volt közigazgatási és 
reprezentációt szolgáló épület számára, valamint elég dekoratív is ahhoz, hogy 
a város fellendülését és új virágzását szimbolizálja. Az itt megvizsgált összes 
épületet, Szegedtől Szabadkáig eredetileg neobarokk stílusban tervezték. Sze
geden (tulajdonképpen csak bővítés és átépítés), Győrött19 és Pécsett valóban 
így is épültek meg. A Duna-Tisza közén 1900 után épült városházak többsége 
azonban a szecesszión belül a nemzeti romantika ún. „magyaros stílusának” 
legfontosabb stíluskísérletei közé tartozik.

Mi volt vajon az oka az ez idő tájt meggazdagodott agrárrégió elvei, tulaj
donképpeni ízlése és a romantikus beállítódottságú nemzeti stíluskísérlet közötti 
megegyezésnek? Vagy e megegyezés pusztán a véletlen műve: az alföldi város
házépítkezések éppen azokra az évekre estek, amikor a Lechner-iskola virágko
rát élte és amikor a benyújtott tervek többsége ebben a jellegzetes nemzeti 
stílusban készült.20 Érdemes megjegyezni, hogy Lechner az Iparművészeti
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Múzeumnak -  első, erősen idioszinkretikus, keleties hatást mutató művének -  
elkészülte után ( 1896) hamarosan rendkívüli hatást gyakorolt sok fiatal építész
re, akik az induló szecesszió lendületében maguk is megpróbáltak Lechner 
stílusjegyeinek felhasználásával magyaros stílust teremteni. Éppen a városhá
zapályázatok éveiben számos tervet nyújtottak be „magyar stílusban”, amelyek 
azonban nem nyerték el az első díjat. Ide sorolhatók Stróbl Miksa és Szőts Imre 
tervei a kalocsai városházra (1902) vagy Sebestyén Artúr terve a marosvásár
helyire (1905). A kiskunfélegyházi városház számára (1906) készült öt tervből 
négy a magyaros stílust képviselte (Vas József, Sebestyén Artúr, Ritter Fejér 
voltak az építészek és Morbitzer Nándor a későbbi kivitelező). A szabadkai 
városházra Bálint Zoltán és Jámbor Lajos építészek szintén erősen Lechner 
hatása alatt álló terveket nyújtottak be. Az új többfunkciós megoldások széles 
játékteret biztosítottak a fiatal építészgenerációnak. A szecesszió különböző 
változatai kezdettől fogva szabadabb alaprajztervezést és az épülettest festői 
tagolását engedték meg, mint az korábban az italizáló neoreneszánsz stílusban 
lehetséges és szokásos volt. A Lechner-iskola képviselői nagy kísérletezőkedv
vel és lendülettel fogtak hozzá ezeknek a nagyszabású építési feladatoknak a 
megvalósításához, és éppen maguk a művészek voltak azok, akik a művészeti 
kérdésekben többnyire nemigen járatos megbízókat a modern és szokatlan 
stílusváltozatok elfogadására, meglepően merész formakísérletek, szokatlan 
funkcionális ötletek megvalósítására rábeszélték. A „magyaros” vagy Lechner- 
stílus azért is válhatott hamarosan elfogadottá, sőt népszerűvé, mert a paraszt
polgárokhoz nagyon közel állt annak népművészetből származó ornamentikája. 
Templomaikat és lakóhelyiségeiket hasonló kézimunkák díszítették. Számukra 
nagyon is megszokott, otthonos díszítő formákról volt szó.

A következőkben e magyaros stíluskísérlet néhány kiemelkedő alkotását 
mutatjuk be.

A kecskeméti városháza

Lechner Ödön „nemzeti-romantikus” stíluskísérletének első nagyszerű pél
dája volt a kecskeméti városháza. Az építész 1891-ben dolgozta ki a tervet és 
első díjat nyert vele.21 A szakirodalom számára még ma is problémát jelent az 
épület eklektikus, de magas színvonalú és népszerűvé lett stílusának meghatá
rozása. A leghasznosabb, ha Lechnert magát idézzük. „A választott stílust 
illetőleg az épület építőművészed kiképzésekor a tervezők, amennyire csak 
lehetett, kerülték a konvencionális műidomokat, de különösen őrizkedtek az 
olasz renaisance vagy az úgynevezett Mária Terézia-stílus sablonszerű alkalma
zásától, nehogy ugyanabban a stílusban épített magasztosan egyszerű és kolosz- 
szális méretű nagytemplommal kelljen versenyezniük; de ezt öntudatosan azért 
is tették, mert egy nagy magyar város első modern középületének művészi 
kialakításakor nem akarták azokat a műidomokat alkalmazni, amelyek legpreg-
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nánsabban mutatják Bécstől való függésünket, hanem inkább a régibb és dicsőbb 
múlt csapásain haladtak, melyből -  épp városházák alakjában -  hazánk felső 
vidékein igen érdekes műemlékek maradtak. Ebbéli tanulmányukat igyekeztek 
a szerzők az angol profán építkezés egykorú stílusával összeegyeztetve a szóban 
forgó modern célra (...) értékelni.”22

Alaprajzát tekintve, amely három udvarra osztott négyszög nagy rizalittal 
(előreugró homlokzatrésszel), az épület hagyományos, de stílusában romanti
kus-hazafias (és anglofil); tehát első kísérlet egy sajátosan hazai, magyar, de 
mégis modern stílus megteremtésére. Itt is alkalmazta Lechner a későbbi műve
ire oly jellemzővé vált virágornamentikát kerámiából, pyrogránitból, amelyet 
Zsolnay gyára készített el.23

1893. május 3-án az alapkőletételnél egy igen patetikusan megfogalmazott 
emléklapot is elhelyeztek, amelyen az épület összes nemes célja szerepelt. A 
millennium előestéjén az országban uralkodó általános hazafias hangulat miatt 
a városháza minden művészi részlete történelmi vonatkozást kapott. A pártafa
lon Magyarország uralkodóinak kerámiareliefjeit helyezték el (Árpádtól Ferenc 
Józsefig). A Rathausmann (a középkori német városházák elmaradhatatlan 
páncélos vitéz figurája, aki rendszerint a legmagasabb torony csúcsán őrködött 
a város felett) megint csak Árpád, és a nagy tanácsterem faliképéin Székely 
Bertalan a magyarok két döntőnek tekintett politikai szövetségét örökítette meg: 
a honfoglalás hét törzsének vezérei közötti vérszerződést Árpád vezetésével, 
valamint a szemben lévő oldalon Ferenc József megkoronázását. A millenniumi 
ünnepségek mámorában minden újonnan épült nagyszabású épületnek a magyar 
állam ezeréves történetére kellett emlékeztetnie. Főleg az ellenzéki Független
ségi Párt támogatta intenzíven az Árpád-kultuszt. A kormányzó liberális párt 
ellenben Szent István döntő szerepét és a Szentkorona szimbolikus jelentőségét 
hangsúlyozta. Az 1867-es koronázással szimbolikus módon megvalósult Ma
gyarország és a Habsburg-dinasztia megbékélése. A századforduló fellendülés
hangulatában felnőtt magyar generáció álmai odáig mentek, hogy korukban egy 
új „ezeréves virágkor” kezdetét látták, amikor is értelem, jog és haladás ural
kodnak majd. így jelenhetnek meg néhány ünnepi beszédben akár olyan retori
kai ritkaságok is, mint Ferenc Józsefnek II. Árpádként, „új honalapítóként” való 
ünneplése.24 A kecskeméti városháza két történelmi jelenete ezeknek az önámító 
történelmi illúzióknak a dokumentuma. E két sorsdöntő esemény között egy sor 
jelentős történelmi személyiség határozta meg a nemzeti történelmet. A prog
ramválasztásban feltűnő momentum: Rákóczi Ferenc és Kossuth Fajos is, mind
ketten Habsburg-ellenes szabadságharc vezetői, életnagyságú portrét kaptak az 
ülésteremben. Alighogy Kossuth, Ferenc József kérlelhetetlen ellenfele (1894. 
március 20-án, turini száműzetésében) meghalt, Kecskemét városa rögtön elha
tározta, hogy portréját az ország legnagyobbjai között örökítteti meg.25 A 
freskók 1897-ben készültek el, és a kecskeméti polgárok nagyon büszkék voltak 
arra, hogy Magyarország legszebb, legmodernebb városháza az övék.
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A város e „teljesítménye” táplálta a lokálpatriotizmust. Éppen az Alföld még 
inkább hatalmas falvakhoz hasonló városaiban hiányoztak a történelmi műem
lékek; akkoriban még csak a városmagokban voltak urbánus jellegű többemele
tes házak, bankok, szállodák, iskolák stb. Kecskemét mint az egyik leggazda
gabb, dinamikusan fejlődő agrárváros e terület parasztpolgár-közösségei 
számára példaértékűnek számított.

A terület urbanizációjának és modernizációjának kiemelkedő támogatója 
volt dr. Kada Elek (1852-1913) ügyvéd, képviselő és újságíró, 1897-től haláláig 
Kecskemét polgármestere.26 Hivatali ideje alatt fontos beruházások készültek 
el: vízvezeték-, útépítések, valamint iskolák, árvaházak, kórházak alapítása stb. 
A karizmatikus Kada Elek mindemellett lelkes művészetpártoló is volt. Habár 
a Lechner-féle városháza még polgármesterré választása előtt épült, ő maga is 
a nemzeti stíluskísérlet szenvedélyes hívévé vált és minden eszközzel azon 
dolgozott, hogy a magyar építészet legjobb stílustörekvései Kecskeméten jelen 
legyenek. Ugyancsak Kada kezdeményezte egy művészkolónia alapítását a 
városban (1909). Nemcsak egy műterem és hat művészvilla építésével támogatta 
a lelkes lokálpatrióta a művészkolóniát, hanem egy sor fontos városi megrende
léssel is. Ezt a nagyvonalú művészetfinanszírozást az tette lehetővé, hogy a 
kilencvenes évektől a városvezetést meg lehetett nyerni a kultúra számára. 
(Például a költségvetés egyhetedét fordították az állami oktatásra). Kada 1913- 
ban meghalt, de városának kulturális fogékonysága tovább élt, és Kecskemét 
továbbra is nyitott maradt a korszerű művészi kísérletek számára. A gazdag 
parasztság leginkább az Alföldön volt jelen és mindenekelőtt a Bácskában és a 
Bánátban. Kiskunhalas,27 Kiskunfélegyháza28 és Szabadka vállalkozó, profito
rientált parasztpolgárai a 20. század első évtizedében követték a kecskeméti 
példát. Új városházaikat mindannyian „magyaros stílusban” építtették fel. Ter
mészetesen néha személyes tényezők (pl. szoros kapcsolatok, rokonság stb.) is 
szerepet játszottak az építészek kiválasztásában; de azért a pályázatokon rend
szerint a valóban magas színvonalú megoldásokat részesítették előnyben.

Á marosvásárhelyi és szabadkai városházák

Mindkét épület a közös irodában dolgozó Komor Marcell és Jakab Dezső29 
építészek tervei alapján épült.

Marosvásárhely, ez a régi királyi város, a legtöbb régi erdélyi városhoz 
hasonlóan, csak későn kapcsolódott be a modernizáció áramába. 1880-tól jelen
tősen emelkedett a lakosságszám (1880: 12 678; 1910: 25 517) és számos ipari 
üzem is létesült. Dr. Bernády György, a tevékeny polgármester hivatali ideje 
alatt (1900-1912) a település Székelyföld legjelentősebb iskolavárosává vált.

Dr. Bernády György, 1896-tól 1990ig liberális parlamenti képviselő, szak
képzett gyógyszerész és jogi doktor volt. Egy korabeli lexikon30 közlése szerint 
tiszteletreméltó munkabírása befolyást és tekintélyt szerzett számára, az új
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munkahelyek teremtése pedig hívek sokaságát. Hajlíthatatlan akarata és nagy 
befolyása miatt azonban a városban számos értelmiségi háttérbe szorítva érezte 
magát. Bernády nyilvánvalóan kitűnő, ám autokratikus szervező volt, olyan 
modernizációs elképzelésekkel (többek között útépítésről, vízvezetékről, csa
tornázásról), amelyeket környezete kezdetben nem tudott követni, ezért főleg 
hitel- és költségvetési ügyekben nagy ellenállásba ütközött. A város építészeti 
arculata mégis megújult a vezetése alatt. Nemcsak a városháza, hanem a művészi 
szempontból sokkal fontosabb kultúrpalota is az ő kezdeményezésére épült fel 
(szintén Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján, 1907-1912).31 A politi
kai erőviszonyokat és a miniszteriális mechanizmusokat jól ismerő polgármester 
elérte, hogy az állam átvállalja a nagy pompával és ízléssel létrehozott palota 
költségeinek nagy részét. Az erdélyi magyarok számára nagyon is fontos kul
túrpolitikai feladat volt komplex művelődési központ (koncertterem, könyvtár, 
zenei szakiskola sőt mozi) létesítése egy olyan régióban, amelynek közvetlen 
szomszédságában a magyarság az összlakosságon belül kisebbségbe került.

A város rohamos fejlődésére való tekintettel 1905-ben Marosvásárhelyen 
pályázatot írtak ki új városház építésére, amelyben nem határozták meg előre az 
építési stílust. Komor és Jakab egy kiegensúlyozott későbarokk tervvel nyerték 
el az első díjat. Ugyanakkor kezdettől fogva az volt mindkettőjük terve, hogy 
„magyaros” stílust alkalmaznak,32 1906-ban a tervek módosításával ez lehetővé 
vált. Mindkét építész fontos képviselője volt ugyanis a Lechner-iskolának, 
ennek a fiatal építészekből álló csoportnak, amely részben Lechner stílusát, 
részben művészi célját -  egy modern magyar nemzeti stílus megteremtését -  
képviselte. Már korábban létrehoztak néhány épületet Lechner stílusának külön
böző variánsaiban, amelyek közül talán az 1901-1902 között épült szabadkai 
zsinagóga a legfontosabb és legharmonikusabb alkotás.33

A marosvásárhelyihez hasonló volt a két építész szerepe az 1906-ban terve
zett és 1908 és 1912 között felépült szabadkai városháza esetében is.34 Az 
eredetileg tervezett neobarokk stílusnak a város múltjára kellett volna emlékez
tetnie; hiszen Szabadkát 1779-ben Mária Terézia tette ismét szabad királyi 
várossá (a német neve Maria Theresiopolis)35. De Komor és Jakab itt is „ma
gyaros” stílusú megoldás felé tudták fordítani a városi tanácsból alakult zsűri 
hangulatát. Mindkét helyen számíthattak a polgármesterek támogatására. Ők a 
hazafias lelkesedéstől áthatva könnyen meggyőzhetők voltak arról, hogy épp
úgy, ahogyan magyar nyelv létezik, lehetséges lenne magyar vizuális művészi 
formanyelv is. A Kereskedelmi Minisztérium, mint az állami építkezések elle
nőrzésére jogosult központi hivatal mindezek ellenére mindkét esetben vissza
utasította a terveket; a vétó mögött egy Lechner riválisaiból és ellenfeleiből álló 
építészlobby állt. A polgármestereknek ezért Budapesten személyesen kellett 
közbenjárniuk és minden lehetséges magánkapcsolatot felhasználniuk, hogy 
megkapják az engedélyt a modern tervek megvalósítására.36

A szabadkai városháza monumentális, négyszögletes, alaprajzában szigorú
an szimmetrikus közigazgatási épület lett, amelynek azonban az aszimetrikusan
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elhelyezett tornyok és az erősen előreugró közép- és sarokrizalitok festői moz
galmasságot kölcsönöztek. A földszinti árkádok és a különböző párkányformák 
tovább lazították a súlyos épülettestet. A magas torony arányosan aszimetrikus 
vonást adott és kiegyensúlyozta az elülső homlokzat hosszú, horizontális töme
gét. A részmegoldásokban az épülettest fölöttébb eklektikus. A romantikától a 
nemzetközi szecesszióig, a finn építészettől a Lechner-iskoláig találhatunk rajta 
dekoratív motívumokat és részletmegoldásokat. Bár a tervezők igyekeztek az 
épület külsejében és belsejében egyaránt összmú'vészeti szintézist (Gesamt- 
kunstwerk-et) teremteni, ez a belsőkben csak részben sikerült. Különösen a 
monumentális arányú tanácsteremben érezni, hogy nem született meg a vágyott 
egységes formanyelv, az az új stílus, mely koherens egységbe tudná fogni a nagy 
formákat, nagy felületeket a legapróbb részletekkel. A mívesen kialakított, de 
aprólékos, nem átgondolt léptékrendszerű díszítő formák elvesznek a hatalmas 
térben, ami ezáltal kissé üresnek, kopárnak hat, részletformái pedig esetlegesnek 
tűnnek. Az ugyancsak monumentalitásra törekvő lépcsőház, mely téralakításá
ban még mindig a Nemzeti Múzeum lépcsőcsarnokát követi, a falfelületek és a 
mennyezet ügyetlenül megoldott dekoratív osztásai s felületkiképzése miatt nem 
éri el a kívánt hatást. A legsikerültebb belső tér a tágas, pillérekkel megosztott 
adóhivatali folyosó (egyben váróterem az ügyfelek számára), melynek kékre 
festett népies faragású padjai kellemes ritmusban ismétlődnek a pillérek körül, 
és könnyed rajzú virág-ornamentikájuk felkúszik a boltívekre, átszövi az egész 
teret.

A városháza külső művészi kialakítása -  a belsővel ellentétben -  igen 
szerencsés. Tömegtagolásának kellemes ritmusa, amit az egyes épületszakaszok 
élénk és változatos színezése, a terméskő és vakolt felületek kontrasztja is 
hangsúlyoz, továbbá a míves részletek, a mértékkel alkalmazott, de dús kőfara
gások, a tarka Zsolnay-tetőkerámia, végül a vidék helyi hírességévé lett, külön
leges, egyedi sisakmegoldású büszke torony Szabadka városházáját a kései 
Lechner-iskola egyik legkiemelkedőbb művészi alkotásává avatja.

Az 1912-ben, a szabadkai városházról megjelent kis könyvben közölték a két 
építész ünnepi beszédét is.37- A Lechner-stílus manifesztuma ez, és néha már- 
már szakrális, szertartásos hangnemben fogalmazott „ars poeticája” a Lechner- 
iskolának, amelynek képviselői megpróbáltak a népművészetből származó pa
raszti építő- és díszítőmotívumokból egy új formanyelvet létrehozni. Építészek 
és megrendelők a városház pompájában a magyar kultúra szimbólumát látták 
egy olyan régióban (a Bácskában), ahol a lakosság erősen kevert volt.38 Sőt, 
nacionalista idealizmusuk annyira elragadta őket, hogy a magyaros stílust a 
kulturális asszimiláció közvetett, de hatásos eszközének tartották.39

A díszteremben (a városi tanács üléstermében) Róth Miksa üvegablakain 
(éppúgy mint Kecskeméten), Magyarország legfontosabb személyiségeit örökí
tették meg Árpádtól és Szent Istvántól kezdve Széchenyi Istvánig, Deák Feren- 
cig és Kossuth Lajosig. A teremdekoráció középpontjában az üvegablakokon 
Mária Terézia és Ferenc József láthatóak, mint Magyarország királyai. A sza
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badkai ikorlológiai koncepció még mindig a 18 évvel korábban Kecskeméten 
ábrázolt történelemfelfogást képviseli. A történelemkép a két nagy agrárváros
ban, ahol a gazdagság és jólét a homoktalajon folytatott intenzív kertművelésből 
származott,40 nagyon hasonló: meghasonlott történelmi identitás, amely meg
próbálta a Ferenc József ellen irányuló Kossuth-kultuszt a királlyal szembeni 
bizonyos lojalitással összekötni.

Nemzeti vagy polgári identitás?

Az itt tárgyalt városházák mind egy fiatal lokálpatriotizmus kifejeződései, és 
egyaránt erősítették a helyi, valamint a nemzeti identitást: „A piactéren emelke
dő hatalmas palota megadta végre Szabadkának a város jelleget. Úgyis mint dísz, 
úgyis mint nevezetesség, központja lesz a Szabadkához fűződő köztudatnak. 
Méltán hivatkozhatunk rá, mint unikumra, mint kultűrképességünknek, jövőbe 
vetett bizodalmunknak saját erőből emelt monumentumára” -  írta egy újságíró, 
amikor 1912-ben a városházát felavatták.41 Jelenlétük erős esztétikai hatásával 
ezen épületek elősegítői lettek egy élénkebb kulturális életnek és érdeklődésnek. 
Kecskemét, Szabadka és Marosvásárhely a „magyar” stílus virágzó vidéki 
központjai lettek az építészetben. Más, városi szempontból jelentős,, korszerű 
épületek, iskolák, bankok és egyesületi székházak mellett számos magánház is 
épült „magyar” stílusban, sok, kerámiából készült virágornamentikával és lágy, 
szecessziós vonalvezetéssel. Az új városházák fogékonnyá tették a polgárokat 
a művészet iránt és meggyorsították a városok technikai modernizációját is. A 
programok kiírásakor a közösségek a távoli jövő számára terveztek, és akkor is 
támogatták a legmodernebb technikai megoldásokat, ha a város infrastruktúrája 
egyébként még nem állt ilyen színvonalon. (A marösvásárhelyi városházhoz 
például elektromos világítást, központi fűtést és modern szennyvízelvezető 
rendszert terveztek, noha a város csatornázása csak később valósult meg.) Ami 
az építési programok gazdasági részét illeti, ött is felismerhető a tipikusan 
polgári haszonelvű és takarékos gondolkodásmód: pl. boltok létesítése a föld
szinten vagy az adott település cégeinek foglalkoztatása.

A stílus- és programválasztásnál iránymutató személyiségek mégiscsak az 
építészek voltak, a művészek, akik a magyar kultúrpolitikában (és a központi 
hatóságoknál) sokszor jobban kiismerték magukat, mint a polgármesterek. Még 
ha gyakran kompromisszumos elképzelésekkel indultak is (mint Komor Marcell 
és Jakab Dezső), végül sikerült saját magyaros stílusukat elfogadtatni. Ok voltak 
tehát a nemzeti-romantikus városház-építkezések fő kezdeményezői, és ők 
gyakorolták á legnagyobb hatást a kecskeméti, marosvásárhelyi és szabadkai 
polgármesterekre. Az a tény, hogy terveik pozitív fogadtatásra találtak, bizo
nyítja, hogy ez a stíluskísérlet a társadalom befolyásos polgári rétegeinek a 
romantikus historizmus nemzeti ideológiájától áthatott valódi vágyait fejezte ki 
és hogy a városi önkormányzatok asszimilációs törekvéseivel és modernizációs
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stratégiáival is összhangba hozható volt. Néhol a nemzeti stílusban való építke
zés még divattá is vált, ami az egyes városok közötti rivalizálást is kifejezésre 
juttatta.

A városházák dekorációjának ikonográfiái, eszmei programját -  a művészek 
mellett -  a polgármesterek és közvetlen környezetük dolgozta ki. Témánkkal 
kapcsolatban így inkább a városi közigazgatási elit, mint az egész vidéki pol
gárság mentalitásának visszatükrözó'déséről beszélhetünk. Mindenképpen „fe
lülről” jövő reformról volt szó, amely a modernitást és magyarságot egységnek 
tekintette és a lakosság részéről jövő esetleges anyagi szűkkeblűségben meg
nyilvánuló konzervatív ellenállást is meg kellett törnie. Elkészültük után azon
ban az új, „magyar stílusban” épült városházépületek hamarosan az összes 
polgár büszkeségévé váltak és hasonló stílusú építkezések egész hullámát indí
tották el, még ha provinciális esztétikai színvonalon is. Ha a városházépítkezé
sek művészi programjában nem is mutathatók fel par excellence a polgári 
identitás megjelenési formái, mégis a magyar nemzet ezeréves politikai és 
kulturális kontinuitásának demonstrálására szolgáltak.

Ezek a városházák a helyi, polgári vezetés gazdasági-politikai erejét, társa
dalmi tekintélyét voltak hivatva igazolni, de á nemzeti múlt reprezentatív histo- 
rizáló felidézése mellett a városok elitjei tanúbizonyságát adták haladásban hívő 
optimista jövőképüknek is; mindegyik itt tárgyalt'új városházát -  a pillanatnyi 
szükséglet mellett -  egy majdani fényes és virágzó, technológiailag is korszerű 
nagyváros igényeinek a kielégítésére terveztették meg. Ez a polgári generáció 
az unokák számára épített.

Fordította: Csák Lilla
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JEGYZETEK

* Köszönetét mondok Bardoly István, Farbaki Péter, Galavics Géza, Hadik András 
és Timár Árpád kollégáimnak, akiknek önzetlen segítsége és szakmai tanácsai 
nélkül a tanulmány német eredetije nem születhetett volna meg. Köszönettel 
tartozom az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport fotográfusának, Макку 
Györgynek is, aki az eredeti tanulmány fényképanyagát elkészítette.

1. Gebäude für Verwaltungszwecke. Handbuch für Baubehörden, Bauherren, 
Architekten, Ingeneure, Baumeister, Bauunternehmer, Bauhandwerker und 
technische Lehranstalten, abt. IX: Grundrissvorbilder von Gebäuden aller Art, 
kiadta Ludwig Klasen, Lipcse, 1885. 91.

2. Részletesen: Deák Ernő, Das Städte wesen der Lander der ungarischen Krone 
(1780-1918) (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen 
der Kommission für Wirtschafts-, Sozial-, und Stadtgeschichte 3, Wien, 1979.). 
Vö: u.ö., Strukturwandel im ungarischen Stadtewesen 1869-1918, in: Wirtschafts
und Sozialhistorische Beitrage. Festschrift für Alfred Hoffmann zum 75. 
Geburtstag, kiadta Herbert Knittler, Wien, 1979. 102-126.

3. Az ebben a cikkben említett összes adat, ha nincs másképpen feltüntetve, a 
Magyar Statisztikai Közlemények sorozatából származik és az 1869-es, 1890-es, 
1900-as és 1910-es népszámlálásokra vonatkozik.

4. Az építész tervében két különböző' homlokzatváltozatot nyújtott be, a városatyák 
a „modernebb” reneszánsz külsó' mellett döntöttek. Részletesen 1. Sisa József,
A pesti Új Városháza in: Ars Hungarica 11 (1983) Nr. 2, 252-268.

5. Az első tornyok a városházákon a Lechner által Szegeden tervezett torony kel
tette divat nyomán jelentek meg a 90-es évek néhány épületén. (Arad, Nagyvá
rad)

6. 1880-ban a szombathelyi lakosság (akkoriban 13 000 fő) harmada iparűzéssel 
és nyolcada kereskedelemmel foglalkozott: kereken a tizede számított értelmi
séginek. 1910-ig a lakosságszám kb. 31 000-re nőtt. A városban 1872-ben egy 
gázgyár, 1895-ben áramfejlesztőmű létesült; a 90-es évek végén modern vízmü
vet és csatornarendszert valamint számos közparkot hoztak létre. Vö: Károlyi 
Antal és Szentléleki Tihamér, Szombathely, Budapest, 1967. 78.

7. A régi városháza a 18-19. század fordulóján (1805-ig) Vedres István tervei alap
ján egyszerű későbarokk stílusban épült. A város a renoválás folyamán a moder
nizálás és megnagyobbítás ellenére az épület eredeti stílusát és legfontosabb 
vonásait (pl. a tornyot) meg akarta őrizni. Az új épület lelkes fogadtatásáról ol
vasható a korabeli kritikában, vö.: pl. A szegedi munkák, in.: Az építési ipar 7 
(1883) Nr. 49.455.

8. Lechner Ödön (1845-1914), a „magyaros” stílus, a magyar nemzeti stílus alapí
tója. A berlini Technikai Főiskolán folytatott tanulmányai után 1869-ben Pártos 
Gyulával közösen Budapesten építészeti irodát nyitott. 1875-1878 között az 
itteni tevékenységét a párizsi Clemens Parentnél végzett munka szakítja félbe. 
Nlint a francia reneszánsz és az angol koloniálépítészet csodálója és Zsolnay 
Vilmos (a pécsi porcelángyár tulajdonosa és tervezője) barátja az 1890-es évek 
elején kialakított egy fantáziadús, idioszinkretikus stílust, amely egzotikus, 
keleti, gótikus és indiai elemek keveréke volt a magyar népművészetből szárma
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zó ornamentikával. Sajátosan új és friss megjelenést kölcsönzött ezzel az alap
rajzában és felépítésében historizáló jellegű nagy épületeknek (többek között: 
Kecskeméti Városház 1890-96; Budapesti Iparművészeti Múzeum 1891-96; 
Budapesti Geológiai Intézet 1897-99; Budapesti Postatakarékpénztár 1899-1901) 
Részletesen: Bakonyi Tibor és Kubinszky Mihály, Lechner Ödön, Bp., 1981.

9. Keleti modelljére 1. Deák, Strukturwandel..., 104. Vö. még Katus László, A né
pesség és a társadalmi szerkezet változásai, in: Mo. története 1848-1890, Szerk. 
Kovács Endre stb. Bp., 1979. 1142-tól.

10. A debreceni „új” városháza 1825 és 1844 között épült visszafogott neoklasszi
cista stílusban.

11. A reformokról és következményeiről: Deák, Stadtewesen, 122. és uő., Struktur
wandel, 106.

12. Három adat hadd álljon itt a lakosságszám növekedéséről 1869 és 1910 között: 
Szeged: 70 179/115 306; Szabadka: 53 499/94 952; Kecskemét: 41 195/66 834.

13. Éhen az előszóban hangsúlyozta: „Elérkezett legfőbb ideje annak, hogy minden 
város iparkodjék a modern igényeknek megfelelve oly módon berendezkedni, 
hogy a lakosság ne csak mindennapi kenyerét, hanem egyúttal kényelmét és az 
életnek legdrágább kincsét, a közegészség és köztisztaságnak jogos követelmé
nyeit is föltalálja önalkotta intézményeiben.” -  Éhen Gyula: A modern város, 
h.n. 1898.2.

14. 1890 és 1910 között a százalékos lakosságszám-növekedés pl. Szombathelyen 
79%, Marosvásárhelyen 63%, Kiskunhalason 42%, Kecskeméten 34% és Sza
badkán 26% volt.

15. A 1890-es pályázatra 11 tervet nyújtottak be. Az első díjat egy Moriz Hinträger 
nevű osztrák építész nyerte el neoreneszánsz stílusú tervével. Megjegyzendő, 
hogy a város a kiíráskor a stílus kérdését csak nagy vonalakban határozta meg. 
Harmonikus épületegyüttesnek kellett lennie a tűztorony bevonásával; a régi, 
lebontott városháza barokk stílusát nem kellett megőrizni. Lásd Winkler Gábor: 
Sopron építészete a 19. században. Bp. 1988. 132-133.

16. Általában csak két zsűritag érkezett „kívülről”, a mérnök- és építészszövetségtől. 
Többnyire országszerte ismert szakemberekről volt szó, akik a művészi koncep
ciót is tárgyilagosan meg tudták ítélni. A kecskeméti pályázatnál pl. a szövetség 
Steindl Imrét és Schulek Frigyest küldte; Szabadkára Petz Samut és Schulek 
Frigyest; Marosvásárhelyre Sándy Gyulát és Vidor Emilt.

17. A győri kiírásra (1893) 16, a marosvásárhelyire (1905) tíz, a kiskunfélegyházira 
(1906) hat, és a szabadkaira (1907) öt terv érkezett be.

18. A kiskunhalasi városház építési programját fölöttébb bonyolultá tette az, hogy
a városi színházat és a szállodát a városházzal közös épületkomplexumba kíván
ták helyezni. Az 1905-ben kiírt pályázatot Hikisch Dezső és társa Kotál Henrik 
nyerte. Ez a monumentális, eklektikus késő szecessziós stílusban tervezett épü
let a müncheni építészet sok stílusjegyét mutatja. (Hikisch 1896-1899 között 
Münchenben dolgozott Theodor Fischernél), és nem tartozik Lechner-iskola al
kotásai közé.

19. Az 1893-as pályázatra 16 terv érkezett. Mivel a győztes, Alpár Ignác a megkí: 
vánt változtatásokat nem akarta elvégezni, a 2. helyezettet, Hübner Jenőt bízták 
meg a neobarokk városháza megépítésével. Az alapkőletétel 1896-ban történt 
meg, az ünnepélyes megnyitót 1900-ban tartották. Az elegáns és impozáns, vala-
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mint technikailag is kitűnően kivitelezett épület 919 375 koronába került.
20. A Lechner-iskola képviselőiről 1. Gerle János, A Lechner követőkről, in: Lechner 

Ödön. Katalógus, Bp, 1985, 74-100.; uő. A századforduló magyar építészete, 
Bp„ 1990.

21. A zsűri -  amelynek Steindl Imre és Schulek Frigyes (mindketten Friedrich 
Schmidt-tanítványok) személyében a budapesti műszaki főiskola két professzo
ra is tagja volt -, 1892 januárjában az első díjat Lechnernek és Pártos Gyulának 
adta. Az építési munkálatok az elhúzódó szanálás miatt csak 1893 május 3-án 
kezdődtek meg. 27 hónap kellett az épület befejezéséhez. A dísztermet (üléster
met) csak valamivel később, 1897 decemberében avatták fel. Az eredetileg a 
földszintre tervezett üzleteket elhagyták. Az elkészült palota a gótika és a felső
magyarországi (cipszer) reneszánsz elemeinek szokatlan stílus-ötvözete lett.

22. L.: Sümegi György, A kecskeméti városháza. Kecskemét, 1987. 14.
23. Bakonyi-Kubinszky, Lechner Ödön, 25-től.
24. L. erről a témáról Sinkó Katalin, Die Milleniumsfeier Ungarns. In: Das Zeitalter 

Kaiser Franz Josephs. 2. Teil 1880-1916, Schloss Grafenegg, 1987. 295-301.; 
valamint u.ó'., Arpad versus Saint István, In.: Ethnologia Europaea 19 (1992), 
101-116.

25. A dinasztikus lojalitás és a szabadságharc kultuszának skizoid színezetű szimbi
ózisára 1. Hanák Péter. 1898 -  a nemzeti és az állampatrióta értékrend frontális 
ütközése a Monarchiában. In. A Kert és a Műhely, Gondolat, 1988. 112-129.

26. Magyar Életrajzi Lexikon, Bp., 1967. 834.
27. Itt, mint említettük, 1905-ben Hikisch Dezső terve nyert első díjat.
28. Kiskunfélegyházán az 1906-os első pályázatot egy második követte, amelyet 

Vass József nyert meg. Korai halála miatt végül a második helyezett, Morbitzer 
Nándor fejezte be a városházát nagyon dekoratív, késő-Lechner-stílusban.

29. Komor Marcell (1868-1944) a Budapesti Műszaki Főiskolán szerezte diplomá
ját, majd először Czigler Győző és Hausmann Alajos műtermében, aztán Lechner 
Ödönnél és Pártos Gyulánál dolgozott, ahol részt vett az Iparművészeti Múzeum 
és a Földtani Intézet munkálataiban. 1897-től az első világháború végéig saját, 
sikeres tervezőirodát vezetett Jakab Dezsővel (1864-1932) közösen. Utóbbi ta
nulmányai után Petz Samu, Korb és Giergl műtermeiben dolgozott. Mindketten 
Lechner elképzeléseinek követői voltak és mindig hűek maradtak a fő célhoz -  
a magyar stílus létrehozásához. Még akkor is, ha kb. 1906-tól példaképüktől 
való bizonyos elfordulás, és saját formanyelv kidolgozása figyelhető meg. L. 
Gerle János -  Kovács Attila -  Makovetz Imre, A századforduló magyar építé
szete, Bp., 1990. 84-90.

30. Vö. Erdélyi Lexikon, Nagyvárad, 1928.
31. Vö. Bernády György, A marosvásárhelyi közművelődési ház. In. Magyar Ipar

művészet 1913. 395-398. és Bernády óyörgy városa -  Marosvásárhely, 1993.
32. L. in: Magyar Pályázatok 3 (1905) Nr. 6., 1-31.
33. Komor és Jakab zsidó származásúak voltak; az utóbbinak egy szabadkai gazdag 

patríciuscsaládba való benősülése nyomán különösen jó kapcsolatai voltak a vá
rosban. A két barát a zsinagóga mellett még két banképületet, a szabadkőműve
sek páholyát és számos lakóházat is tervezett Szabadka számára.

34. A konkurenciáról 1. Magyar Pályázatok 5 (1907), Nr. 3, 2-23. Más benyújtott 
pályázatok stílusán is érezhető volt a Lechner-iskola hatása.
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35. Szabadka 1910 körül a mezőgazdasági termékek fontos kereskedelmi központja 
volt, amely erre épülve gyorsan növekvő iparral is rendelkezett (18 nagy- és 
121 középüzem). Különösen az élelmiszerfeldolgozás és a ruhaipar örvendett
jó hírnévnek. A városnak ezenkívül híres gyógyfürdője volt Palicson, ahol virág
zó idegenforgalom fejlődött ki. Iskolák sora (gimnázium, kereskedelmi iskola, 
leányiskola, zeneiskola stb.) gondoskodott a szellemi nyitottságról. Több jelen
tős író (pl. a nyugatos Kosztolányi Dezső és Csáth Géza) is származott Szabad
káról. L. Magyar Városok, kiadta: Nyers István, h.n., 1941. 424-428.

36. Városháza -  Szabadka 1912, kiadta: Braun Henrik, Nagyvárad, 1912. 13-15. -  
A városháza építészeti irodalma: Gábor Eszter, A lechneri stílus követői. In. 
Magyar Művészet 1890-1919. Szerk. Németh Lajos. Bp. 1981. 338.; Béla 
Duránci, A vajdasági építészeti szecesszió, Újvidék, 1983.; Gerle János -  
Kovács Attila -  Makovecz Imre, A századforduló magyar építészete, Bp. 1990. 
85, 89.

37. Városháza -  Szabadka 1912. 17-20.
38. 1910-ben a városban 55 587 magyar, 33 390 bunyevác, 3514 szerb és 1913 

német, tehát összesen 94404 ember élt.
39. Ebben teljesen a kor gyermekei, nézeteik ugyanazt a szemléletet tükrözik, mint 

pl. Malonyai Dezső, A magyar nép művészete, Bp. 1907-1922. c. ötkötetes 
összefoglalásának előszavában.

40. Szabadkának az 1910-es adatok szerint 41 millió korona vagyona volt. A város
házépítést városi telkek eladásából finanszírozták. Az építkezés magas költségei 
(1,5 millió korona) a lokálpatriotizmus és a kulturális törekvések kifejezőjének 
is tekinthetőek.

41. Városháza -  Szabadka 1912, 8.
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Ilona Sármány-Parsons:

HUNGARIAN TOWN HALLS AT THE TURN 
OF THE CENTURY

The type of municipal buildings has not yet been discussed in Hungarian art 
history. The author elaborates the construction of town halls within the scope of 
the dynamic growth of Hungarian towns during the period of the Dual Mo
narchy. She not only analyses characteristic stylistic evidence, but gives a 
detailed account of the customers’ mentality and taste. Due to accessible sources 
the examples quoted are mainly from the Eastern part of Hungary. The author 
presents — following the rate of progress -  the changing architectural styles: from 
Neo-Renaissance in the 1870’s through Baroque to „Hungarian National Ro
mantic”, which is a variant of Secession (Jugendstil). The essay refers to the 
orders of the customers included in the construction projects, and introduces the 
most outstanding architects of the period.
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