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1. A historizmus és a neobarokk építészet Magyarországon 
 
 A magyarországi historizmus építészetének kutatása az 1970-es évekig marginális 
szerepet kapott a művészettörténet-írásban. Elsősorban Ybl Ervin tevékenységének 
köszönhetően mégis megszülettek az első monográfiák a neoreneszánsz nagy alkotóiról, Ybl 
Miklósról, Weber Antalról, Petschacher Gusztávról az 1970-es évek előtt. Az 1980-as évektől 
fokozódó lendülettel folytatódó historizmus-kutatás immár kiterjedt a többi neo-stílusra is, a 
neoreneszánsz mellett főleg a neogótikára. Mára számos publikáció számol be a korszaknak 
nemcsak legjelentősebb építészeiről és épületeiről, de a kevésbé ismert alkotók és művek 
közül is több került a kutatók látókörébe. Mégis, a szinte beláthatatlan nagyságú építészeti 
termés okán a dualizmus korának építészete – beleértve a szecessziót is – nagymértékben 
feltáratlan terület. Számos tehetséges, illetve termékeny budapesti és vidéki építész 
monográfiájának hiánya nehezíti a tisztánlátást a korszak építészetében. Összehasonlítva a 
historizáló építészet két fő szakaszának, az érett vagy szigorú és a késői historizmus kutatását, 
az előbbi nagyobb hangsúlyát tapasztaljuk. Ennek okát a főműveit az 1870-es és 1880-as 
években megalkotó Ybl Miklós személyének általános elismertségében kell keresnünk. Az 
Ybl Miklós halála, 1891 utáni és a szecesszió 1900 körül történt szélesebb körben való 
elterjedése közötti időszak építészete, vagyis az 1890-es évek architektúrája szinte csak 
(többnyire publikálatlan, műemléki dokumentáció formájában született) épületmonográfiák 
keretében került bemutatásra. Az utóbbi években több szakdolgozó figyelme fordult ezen 
időszak felé, aminek építész- és épületmonográfiák az eredményei. Mindezek nagy része 
azonban szintén publikálatlan. 
 Az 1890-es évek domináns építészeti stílusa Magyarországon a neobarokk. Az 1890-
es évek neobarokk főműveket hozott létre, Hauszmann Alajos, Korb Flóris és Giergl Kálmán, 
Quittner Zsigmond, Ray Rezső Lajos, Schannen Ernő és mások munkái mellett ki kell 
emelnünk Meinig Arthurnak alkotásait, melyeket talán a korszak legkifinomultabb ízlésében 
tervezett neobarokk és neorokokó munkái. A dualizmuskori neobarokk nem korlátozódik az 
1890-es évekre, csupán mennyiség-, és bizonyos értelemben minőségbeli fénykora esik erre 
az évtizedre, egészen pontosan 1889 és 1899 közé. A magyarországi neobarokk az 1880-as 
évek első felében hozta létre első alkotásait, az 1880-as évek második felében pedig első igazi 
főműveit. Az előbbiek közül Gróf Károlyi István budapesti palotáját (Fellner és Helmer), 
valamint a keszthelyi kastély átépítését (Rumpelmayer Viktor), az utóbbiak közül a budapesti 
Wenckheim-palotát (Meinig Arthur) és a Dreher-házat (Hubert József és Móry Károly) kell 
kiemelnünk. A termékeny 1890-es évek után a századfordulón és a 20. század első két 
évtizedében is készültek jelentős neobarokk tervek, ha sokkal visszafogottabb mértékben is 
mint korábban. Az 1890-es évekbeli neobarokk építészet képviselői közül többen váltottak 
1900 körül a szecesszióra, az átmenet harmonikusnak tűnik. A neobarokk tehát a szecesszió 
előkészítésében is nem kis részt vállalt, ugyanakkor a szecesszió által létrehozott új formák is 
elegyedtek a barokkos-rokokós stílusjegyekkel, így a továbbélő neobarokk szecessziós 
jelleget kapott. A 20. század első két évtizedének legjelentősebb tervezőegyénisége Hültl 
Dezső, és ekkor készítette első neobarokk terveit az 1920-1930-as évek neobarokkjában 
főszerepet vállaló Wälder Gyula. 
 A magyarországi neobarokk építészet több évtizedre kiterjedő történetét kiemelkedően 
jelentős megbízók, az uralkodói család, a születési és a pénzarisztokrácia, a nagyvárosok 



vezetése és gazdag polgársága alakította. Alig volt építész az 1880-as évektől az 1910-es 
évekig, aki ne tervezett volna legalább egy neobarokk épületet, Ybl Miklós és Lechner Ödön 
is tervezett jelentős épületeket ebben a stílusban. A főváros és a nagyvárosaink meghatározó 
pontjain, főtereken, sugár- és körutakon találhatjuk meg a stílus meghatározó példáit. 
Neobarokk karakterrel is rendelkező városaink közül a Budapesten kívül Pozsonyt, Győrt, 
Pécset, Szegedet és Kolozsvárt emelhetjük ki. A neobarokk tehát igen meghatározó szerepet 
játszik Magyarország építészetének történetében, és ezért alig érthető, hogy átfogó kutatására 
eddig nem vállalkozott a magyar művészettörténet-írás. 
 
2. A kutatás célkitűzései 
 
 A magyarországi neobarokk építészet első nagyobb lélegzetű összefoglalása tehát 
művészettörténet-írásunk nagy adóssága. Erre vállalkozott a disszertáció, annak reményében, 
hogy felkeltheti az újabb művészettörténész-generációk figyelmét egy gazdag kutatási 
területre. Az elsődleges és legfontosabb feladat a magyarországi neobarokk építészet minél 
átfogóbb szerkezeti rendszerének felállítása volt, amelyet természetesen a folyamatosan 
felszínre kerülő információk alakítottak. A dolgozat szerkezete természetesen nem tekinthető 
véglegesnek, a további kutatások újra és újra átalakítják majd azt. A disszertáció szerzőjének 
meggyőződése szerint azonban nagyban megkönnyíti a további vizsgálódásokat egy ilyen 
rendszer megléte. 
 A kutatás tehát átfogó kívánt lenni, de magától értetődő, hogy minden területtel nem 
foglalkozhatott hasonló mélységben. A dolgozat legfőbb célja az egyes neobarokk és 
neorokokó alkotások elhelyezése a magyarországi neobarokk építészet rendszerében, írott, 
rajzi és képi források, illetve az építőanyagok, épületszerkezetek, alaprajzi és homlokzati 
rendszerek, és más szempontok alapján. Kiemelt szerepet a homlokzatalakítás vizsgálata 
kapott, mivel a historizmus, így a neobarokk építészet is elsősorban a homlokzatokon mutatja 
meg karakterét. A kutatásunk körébe tartozó számos bérház belső terei közül alig néhány 
kapott stílustörténeti szempontból értékelhető architektúrát, főleg a kapualjak, lépcsőházak, 
esetleg az udvari homlokzatok értékelhetők. Az igényesebb épületek, így elsősorban a paloták 
és a középületek reprezentatív belső terekkel rendelkeznek, melyek elemzésére igyekezett 
minél több esetben kitérni a dolgozat. Az egyes épületeket elsődlegesen az építészi életművek 
szakaszaiban, az egyes életműveket pedig nagyobb rendszerekben igyekszik elhelyezni a 
dolgozat, figyelembe véve az alkotói karaktert, illetve a megbízások típusait. Így az időbeli 
rendszeren belül épülettípusonkénti csoportosításban kaptak helyet az egyes építészek és 
műveik. 
 A dolgozat alcímének megfelelően igyekezett kidomborítani a német származású, 
Magyarországra Bécsből érkezett Meinig Arthur jelentőségét a neobarokk építészet 
történetében. A bevezető fejezetekben többször az építész műveire hivatkozik a dolgozat. A 
három fő korszakot tárgyaló fejezetek után külön fejezetek szólnak az építész három fő 
alkotói periódusáról, az 1880-as évekbeli felívelő karrierről, az 1890-es évek befutott 
építészéről, és az 1900 körüli évek késői főműveket hozó rövid szakaszáról. Az építész 
életművének monografikus feldolgozására a szerző szakdolgozata vállalkozott 2001-ben. Az 
itt összegyűjtött adatokat a disszertáció főleg stíluskapcsolatok, előképek megnevezésével 
egészítette ki. Nem, vagy csak visszafogott mértékben szól a dolgozat Meinig, a 



szakdolgozatban tárgyalt egyéb neo-stílusokban tervezett munkáiról, mivel ez nem feladata a 
jelen kutatásnak. 
 A dolgozat legfőbb célkitűzései közé tartozott a magyarországi neobarokk építészet 
alkotásainak előképei közül minél többet megnevezni, a stílus kapcsolatrendszerének minél 
pontosabb felvázolása céljából. Ennek okán külföldi és magyar barokk és rokokó, illetve 
neobarokk és neorokokó alkotások előképszerepét vizsgálja a disszertáció. Világossá vált, 
hogy párhuzamosan hatott a 17-18. század építészete és a kortárs külföldi és magyar építészet. 
Mindenekelőtt az osztrák barokk és neobarokk, illetve a német barokk és neobarokk keltette 
fel a kor magyar építészeinek figyelmét, melyeket a legtöbb esetben minden bizonnyal 
színvonalas építészeti folyóiratokból ismertek meg. Ez utóbbiak közül a bécsi Allgemeine 
Bauzeitung, a Wiener Bauindustrie Zeitung, a Neubauten und Concurrenzen és a Der 
Architekt, valamint a német Architektonische Rundschau című szaklapokat emelhetjük ki. E 
lapokban sikerült olyan épületek fényképeit és rajzait megtalálni, amelyekkel szoros 
stíluskapcsolatot mutatnak a hazai neobarokk munkák. 
 A kutatás fontos célja volt a nemzetközi neobarokk építészet rövid, de átfogó 
bemutatása, annak érdekében is, hogy a magyarországi neobarokk építészet stílusformáinak 
forrásterületeit bevonja a kutatásba. Ez utóbbi okból kapott kiemelt szerepet a német és a 
bécsi neobarokk bemutatása. Úttörőnek tekinthető ez utóbbi vállalkozás is, hiszen a német 
nyelvterületeken nem készült eddig hasonló összefoglalás. A minél teljesebb összkép 
érdekében a barokkizáló historizmus szülőhazája, Franciaország, de a neobarokk 
szempontjából fontos egyéb országok barokkizáló és rokokós historizáló építészete is rövid 
bemutatásra került. 
 A dolgozatnak ne volt célja az enteriőrök, különösen a mobil berendezési tárgyak 
elemzése, hiszen az külön kutatási terület, és annak avatottabb kutatói alaposan foglalkoznak 
a kérdéssel. A legjelentősebb belső architektúrák esetében azonban említésre és rövidebb 
elemzésre kerültek e munkák is, különösen azokban ott, ahol nem neobarokk stílusban 
tervezett épület belsőiben alakítottak ki neobarokk-neorokokó enteriőröket. Meinig Arthur 
épületeinek belsőit igyekezett a disszertáció alaposabban tárgyalni. 
 
3. A kutatás forrásai, módszerei 
 
 A kutatás egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy ne csak másodlagos, hanem 
ahol lehet elsődleges forrásokból táplálkozzon. A kutatás kiindulópontjai maguk az épületek 
voltak, melyek közül a legtöbb mai is áll, nem kevés viszonylag jó állapotban, számos 
neobarokk épület azonban igen leromlott vagy igénytelenül átalakított formában. A budapesti 
kerületek és a nagyobb vidéki városok minél következetesebb felmérése, fényképezése 
következtében néhány tízezer fénykép szolgálta a kutatást. Ezt egészítették ki az archív 
fényképek. A legfőbb információkat a levéltárak szolgáltatták, elsődlegesen Budapest Főváros 
Levéltára, hiszen neobarokk építészetünk java itt koncentrálódik, így a kutatás is elsősorban 
ezt vizsgálta. Az átnézett és lefényképezett néhányszáz tervanyag lapjain olvasható adatok az 
építkezések kezdetének igen pontos kronológiájának felállítását tették lehetővé. Az 
engedélyezési számokon és dátumokon kívül az építtető, az építész és építőmester neve is a 
legtöbb esetben szerepel a tervlapokon. Ezek a legfontosabb információk, amelyek az 



épületek stílusát meghatározták. A használatbavételi, illetve lakhatási engedélyek számos 
esetben hiányoztak, így az építkezések befejezése sok esetben bizonytalan. 
 A kutatás igyekezett minél több másodlagos forrást is bevonni a disszertáció 
rendszerébe. Itt kevésbé könyvekre, mint inkább építéskorabeli folyóiratok cikkeire, 
ismertetéseire kell gondolnunk. Ez utóbbiak, köztük az Építő Ipar, a Vállalkozók Lapja vagy 
külföldi folyóiratok épületismertetései a legtöbb esetben igen rövidek, gyakran inkább az 
építkezés gyakorlati oldalára koncentrálnak, kevésbé az építészeti stílussal foglalkoznak.  
 A kutatás forrásai között meg kell említenünk a internetet is. A szerző tisztában van az 
interneten található információk bizonytalanságával, oktatóként tanítványait is óva inti az 
internetes források használatától, mégis bevonta forrásai közé a világháló adatbázisait. Ezek 
között ma már igen megbízható építészeti múzeumi és könyvtári adatbázisok is fellelhetők. 
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