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BEVEZETÉS
Az első világégést lezáró, a tényleges etnikai viszonyokat figyelmen kívül hagyó békediktátum
erőszakosan átrendezte térségünket. Az új határok között minden drasztikusan megváltozott.
Az új hatalom forradalmi lendülettel és nem egyszer kíméletlenül látott hozzá a társadalmi
viszonyok teljes átrendezéséhez. Igaz volt ez az élet minden területére, a helyi építészekkel
szemben támasztott igények, munkakörülményeik, a fiatalok tanulási lehetőségei, a szakma
tájékozódási irányai teljesen átalakultak és mindez egy olyan időszakban, amikor az építészet
történetében egy radikálisan új korszak kezdődött.
Magyarként különösen embert próbáló feladat volt ehhez alkalmazkodni az akkor létrejött új,
magát liberálisnak valló, de a nemzetiségeihez sokszor ellenségesen viszonyuló
köztársaságban. Pontos adatok máig nincsenek, de a mértékadó becslések szerint 1918 és
1924 között legalább százezren kényszerültek arra a Felvidéken, hogy a megmaradó
Magyarországra költözzenek.
A közelmúltban ismertté vált Hudec László Kínáig jutott, és Sanghajban lett sikeres, de rajta
kívül még több felvidéki építész életműve, illetve kulturális teljesítménye is egyértelműen
magyarnak is tekinthető, vagy változó mértékben magyar vonatkozású, és mindannyian
megérdemelnék, hogy szélesebb körben ismertek legyenek nálunk is.
Weinwurm Frigyes, Vécsei Ignác, Szalatnai Artúr, Szőnyi Endre, Holesch Béla, Spitzer Imre és
a többiek megépült munkáit a cseh és szlovák építészettörténet komoly értékként tartja
számon, kiállítások és publikációk hosszú sora tanúskodik erről. Az egyéni sorsok és életutak
nagyon eltérőek, de az épületek minősége nem, mindannyian messze átlag felett, többen
kiemelkedően, egyesek nemzetközi szinten is elismerten teljesítettek.
Magyarországon nagyon keveset, vagy alig tudunk róluk valamit, egyedül Oelschläger-Őry
Lajosról jelent meg komoly monográfia magyar nyelven, köszönhetően valószínűleg annak is,
hogy ő Magyarországon, Miskolcon fejezte be a pályafutását. A szinte ismeretlennek
tekinthető életművek listája olyan hosszú, hogy jelen publikáció nem a teljességre, hanem a
részleges hiánypótlásra törekszik, így a hozzá hasonló, már dokumentált alkotók csak
említésre kerülnek.

“Hihetetlen az az űr, ami a huszadik század kultúrtörténelmében létünk térségében
(Pozsonytól Kassáig) és ezáltal tudatunkban keletkezett. Ötször változott az alapvető
államstruktúra, két világháború pusztított minden téren.”
“E jelentős egyéniségeknek nyoma sincs a magyar szakirodalomban. Szőnyi ugyan jelen van

a Művészeti lexikonban, de hibás és gyér adatokkal, Weinwurm meg sincs említve. Pamer
Nóra Magyar építészet a két világháború között (Budapest, 1986) című könyvében nem
foglalkozik a határon kívüli magyar építészekkel és azok tevékenységével.”
A dőlt betűs idézetek Kubičková Kucsera Klára művészettörténész témával foglalkozó,
“Elfeledett nevek, ismeretlen épületek” című, a kutatást elindító és inspiráló írásából valók.
Sajnos az építészet területén is igaz, hogy a határontúli magyar művészekről, illetve a magyar
vonatkozású életművekről és alkotásokról egyelőre nem áll rendelkezésre elégséges és
részletes információ, sok adósság halmozódott fel velük szemben. Egyetlen publikáció kevés
ahhoz, hogy mindent hiányt pótoljon, de ha sikerül elindítani a folyamatot, akkor legalább
elkezdődhet a törlesztés…

4

IDENTITÁSKÉRDÉS, NEMZETISÉGI HOVATARTOZÁS, VIZSGÁLATI SZEMPONTOK

A kutatás legelején kiderült, hogy minden szónak jelentősége van, az írás címe többször
változott a munka előre haladtával. A Felvidék kifejezés használata is némi magyarázatra
szorul, hiszen annak jelentése változott az elmúlt bő 100 év alatt, illetve alternatívái, mint a
Felföld, eltűntek a köznyelvből. Korábban csak a mai Szlovákia területének északi részét
jelölte, de némileg pongyolán ma már az egészre használjuk, annak ellenére, hogy markánsan
elkülönülő régiókból, tájegységekből áll össze (Csallóköz, Szepesség, Sáros, stb.).
Szlovákok és magyarok más szemüvegen keresztül látják a történelmet. Mi, magyarok a
Magyar Királyságot, Magyarországot mindig is ugyanúgy neveztük, az elnevezéseinkben a
folytonosság köszön vissza. A szlovákok számára viszont az 1918 előtti történelmi
Magyarország „Uhorsko”, míg az utána létrejött állam Mad’arsko. A nyelvi, szóhasználati
különbözőségek okozhatnak akaratlanul problémát mindkét oldalon, nem árt kerülni az ebben
rejlő csapdákat akkor is, ha építészetről van szó.
A vizsgált alkotók nemzetisége, identitása is kényes kérdés. Az egykori Monarchia területének
jelentős részén tapasztalható módon ez nem egyszerűen kibogozható és jó néhány esetben
nem is tehető egyértelművé. Építész életművek esetén helytelen is lett volna ennek a
vizsgálatára helyezni a hangsúlyt, hiszen az épületek minősége számít igazán, de ettől
függetlenül ezt minden egyes alkotónál mérlegelnünk kellett, a kutatás szempontjából ez
megkerülhetetlen volt.
A vizsgálati szempontok között szerepelt a születési hely, az anyanyelv, a diploma
megszerzésének helye, a névhasználat, a munkahelyek, a részvétel szakmai és művészeti
szerveződésekben, és a megépült munkák területi elhelyezkedése. Ha ezek többségében
fellelhetők a magyar kapcsolódási pontok, akkor joggal tekinthetjük az egyes építészek
életművét magyar vonatkozásúnak, anélkül hogy bármiféle etnikai alapú „kisajátításra”
törekednénk az esetükben.
A „nyomozást” a meglévő, jórészt csak szlovák nyelvű szakirodalom néha még nehezítette is,
hosszú évtizedekig jellemző volt, hogy csak a többségi identitás létezett, létezhetett még a
tisztán szakmai jellegű publikációkban is.
Szerencsére ez változóban van, az utóbbi évek igényes és irigylésre méltóan színvonalas
építész kiállításai, azok katalógusai, illetve a megjelent monográfiák (F. Weinwurm, E. Bellus)
már sokkal korrektebbek, tényszerűbbek, nem hallgatják el az életrajzi adatok egy részét. A
még fellelhető tervrajzok és egyéb dokumentumok sem feltétlenül segítettek, hiszen
különösen Pozsonyban és közvetlen környékén a lakosság döntő része többnyelvű volt, és a
feliratok, a szövegezés a megrendelőn múlt, a tervezők alkalmazkodtak. Talán nem túlzás azt
állítani, hogy a Monarchia romjain nemzetiségi és vallási értelemben is valódi multikulturális
közegben dolgoztak, természetesen csak Közép-Európai keretek között.
A hosszadalmas vizsgálódások és válogatás után kiválasztott, és a publikációban
részletesebben bemutatott, vagy megemlített építészek mindegyike beszélt magyarul, de nem
feltétlenül a magyar volt az anyanyelvük, a szlovák vagy a német aránya igen jelentős köztük.
Ellenben azt biztosan tudjuk az esetükben, hogy szinte kivétel nélkül erős szálakkal kötődtek
a magyar kultúrkörhöz és nem is szakadtak el attól Trianon után sem.
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Egy-egy kivételtől eltekintve (például Spitzer Imre, aki Brno-ban is aktív volt) mindannyian a
mai Szlovákia területén dolgoztak, alkotásaik a szlovák két világháború közötti modern
építészet legjobbjai közé tartoznak. A méltán világhírű cseh modern építészet „árnyékában”
nagyszerű épületek születtek, amelyek a számunk alig ismertek, ideje felfedeznünk alkotóikat.
Többen a Budapesti Műszaki Egyetemen (illetve jogelődjén) szereztek diplomát, de arra is van
példa, hogy valaki németországi egyetemi tanulmányok után Budapesten kezdett fiatal
építészként, majd Pozsonyban csinált karriert, mint Weinwurm Frigyes, aki a két világháború
között a város egyik legprogresszívebb építész műhelyét hozta létre Vécsei Ignáccal közösen.
Van, aki Prágában, vagy Brno-ban tanult az ottani német egyetemek egyikén (fontos tudni,
hogy a két világháború között mind a két városban párhuzamosan működött cseh és német
nyelvű felsőfokú oktatás), és aztán működött építészként a Felvidéken.

“A nemzetiségi hovatartozás inkább a szakmai és társadalmi szervezetekben, valamint a
baráti és családi környezetben nyilvánult meg. A kisebbségi értelmiség - értsük ez alatt a
németeket, a magyarokat és a hozzájuk tartozó zsidókat — gyakran közösen szervezkedett és
lépett fel. Egyformán beszélték a magyart és a németet, a németen kívül még valamelyik
további világnyelvet, néhány év alatt megtanultak szlovákul vagy csehül, diplomáikat
különböző európai műegyetemeken szerezték meg (ezekben az években még Brünnben és
Prágában is létezett külön német és cseh műegyetem), részt vettek a mellékvágányra szorult
nemzetiségi társadalmi munkában.” említi meg Kubičková Kucsera Klára már hivatkozott
írásában.
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VÁLTOZÓ HATÁROK és KULTURÁLIS KÖZEG, „ÁTHATÁSOK és ÉPÍTÉSZETI VEKTOROK”

Az akkori Csehszlovákia földrajzi középe, a Felvidék nyugati része valóságos ütközőzóna volt
a két világháború között politikai, kulturális és építészeti szempontból egyaránt. Akár
háborúról is beszélhetünk, bár ezeket az ütközeteket elsősorban nem fegyverekkel vívták. A
csehszlovák államvezetés mindenképpen szakítani akart a számukra idejétmúlt előző
korszakkal. A kortárs modern építészet így az egyik legfőbb nyertessé vált.
A számtalan bevetett eszköz egyike az építészetben a funkcionalizmus, mint „stílus” előtérbe
emelése, az új államhoz társítása volt. Kiemelt támogatást élvezett, mert ellentmondott az
addigi, feudális jellegűnek tartott társadalmi berendezkedés leképezését jelentő
historizmusnak, valamint a „magyar” stílusként aposztrofált szecessziónak.
A korábban Budapest központú ország feldarabolása új központokat hozott létre,
megváltoztak a tájékozódási irányok. A világháború és annak minden hozadéka az élet szinte
minden területén éreztette romboló hatását. Az addig fennálló gazdasági, kulturális és
társadalmi kapcsolatok megszűnése az elcsatolt területeket legalább annyira sújtották, mint
az anyaországot, a Felvidéken például egy időre kiürültek a fürdővárosok.
Kulturális értelemben egyszerre volt jelen a korábbi impérium, az Osztrák-Magyar Monarchia,
illetve a minden ízében „modern” csehszlovák állam, amely a társadalom teljes átformálására
törekedett és a rendelkezésére álló összes eszközt bevetette céljai elérése érdekében.
Másrészt viszont az új gondolati áramlatok, művészeti stílusirányzatok megjelenésének
kiváló táptalaja volt az akkori Csehszlovákia, ráadásul az újonnan létrejött állam az
újdonságokat az identitásépítés szolgálatába állította. A helyi építészetben a funkcionalizmus
térnyerése, amely nem egyszer avantgárd módon átformálta egyes városok és részben a vidék
építészeti arculatát, ebből is eredeztethető. A letűnt korok kulturális értékeinek szándékos
negligálása mellett ebben az időszakban az állami hivatalok, iskolák, bankok, irodák és posták
is funkcionalista elvek „stílusban”, pontosabban elvek szerint épültek.
A Pozsonyban munkát vállaló, esetenként le is telepedő cseh építészek mellett gyorsan
kialakult, részben adott is volt egy helyi építész gárda is, melyek tagjai szlovákok, németek és
magyarok (utóbbiak többsége zsidó származású) voltak. Az országos tervpályázatoknál a
cseh építészeket finoman szólva „enyhe hátszél” segítette, még a szlovákokkal szemben is,
amit érthető módon a hátrányból indulók nem néztek jó szemmel.
Egy radikálisan új közegben kellett, a hátráltató tényezők ellenére is túlélni, a saját sikerekért
megküzdeni. Mindezek következményeként az építészeti közéletben itt egy olyan egyedülálló,
társadalmilag is aktív, progresszív értelmiségi kör alakult ki, amely nemzetközi gyökerekkel
rendelkezett, és munkásságával a nemzetközi figyelmet is kivívta magának.
A belső feszültségek mindent áthatottak, még a csehek és szlovákok között is komoly
ellentétek feszültek, utóbbiak nem egyszer kirekesztve és hátrányos helyzetben érezték
magukat az előbbiekkel szemben. Az állami megrendelésekről Prágában döntöttek, az 1930as évektől egyre diszkriminatívabb módon, a nem szláv eredetű építészeket gyakorlatilag
kirekesztették, azok csak a magánszféra megrendeléseiért szállhattak versenybe.
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Nagyon tanulságos megismerni Imrich Vaško és Martin Zajček 2010-ben publikált „Parallel
shifts – Theory of geo-architectural-climatic SK cloud” kutatásának eredményeit és a
kölcsönhatásokat bemutató ábráit. Vaško és munkatársai körülbelül 200 építészt vizsgáltak
meg az elmúlt évszázadból, 5 időszakra osztva ezt a nagyjából 100 évet, akik földrajzilag
(születési hely, tanulmányok, munka – épületek) a mai Szlovákiához kötődtek. Céljuk az
államhatárok figyelmen kívül hagyásával a lényeges kulturális központok és az azok közötti
interakciók beazonosítása, és ezek egymáshoz való változó viszonyának feltérképezése volt
az „építészeti vektorok” mentén.
Nem meglepő, hogy rengeteg ismerős névvel találkozunk, elsősorban az első két periódusban;
„Dawn of constellations until 1918”, illetve „Diagonal axis 1918-1948”. Az első időszakban
Budapest kiemelt fontosságú csomópont, az akkori Felvidékről számos fiatal jön ide
építészetet tanulni, és közülük többen itt kezdik a pályájukat is. De Budapestnek a második
periódusban is komoly szerepe van, igaz az ábra átlóssá válik, nagyjából a Berlin / Prága /
Brno / Pozsony és Budapest vonalon.
Témánk szempontjából ez utóbbi kiemelten érdekes ábra, szembetűnő módon mutatja azt,
hogy minden külső és belső politikai feszültség ellenére akkor még nem bomlott fel a tágabb
régió kulturális hálózata, de érthető módon megváltoztak az „áramlási irányok”. A második
világháború után következik be a radikális változás, 1968-ig gyakorlatilag megszűnik a
kapcsolat a két ország között.
Az országrész etnikai sokszínűségéből ma már kevés maradt meg az elvándorlásnak, a
kitelepítéseknek, és az erőszakos asszimilációnak köszönhetően, de egészen 1938-ig pezsgő
szellemi élet jellemezte nem csak a fővárost, hanem a nagyobb városokat és népszerű
turistaközpontokat is.
Témánk szempontjából a fürdővárosok mellett (Pöstyén és Trencsénteplic), Kassa és Zsolna
érdemel említést, bár utóbbi esetében elég kevés a magyar vonatkozás, többek között a II.
világháborús pusztításnak köszönhetően. A felsorolásból a kisebb vidéki városok sem
maradhatnak ki, Losonc, Nyitra és Révkomárom egy-egy kvalitásos építésznek köszönhetően
színvonalas 1930-as évekbeli épített örökséggel büszkélkedhet.
A kisebbségi értelmiségek, mint a németek, a magyarok és a hozzájuk tartozó zsidók közös
érdekvédelmi csoportokban léptek fel az őket érő hátrányokkal szemben. Tagjai voltak az
1884-ben alakult pozsonyi Képzőművészeti Egyesületnek, a Kustverein-nak, ami a Forum című
építészeti, művészeti lap kiadója volt, figyelemmel kísérték a szlovák képzőművészet
fejlődését. A Forumnak sikerült egy időre áthidalni a helyi kultúrára akkoriban jellemző
nemzetiségi és regionális szétaprózottságot.
Szőnyi, Weinwurm és társaik elengedhetetlen fontosságú szerepet játszottak abban a
folyamatban, hogy a saját hazájukban kisebbségbe szoruló építészelit elismert része
maradjon a szakmájának. Céljuk a német-magyar szellemi tőke integrálása volt az egyetemes
csehszlovák kultúrába, ennek érdekében teret adtak a kisebbségi építészeknek
nemzetiségükre való tekintet nélkül. A második világháború után mind ebből gyakorlatilag
semmi nem marad, a németek elmenekülnek, vagy elűzik őket, a megmaradt magyarság
kollektív háborús bűnösnek nyilvánítva hasonló sorsra jut. Imrich Vaško és Martin Zajček már
említett kutatásának az 1948 és 1968 közötti időszakot („Oscillating triangle”) mutató ábráján
Budapest már csak egy fekete pont, amit már nem köt össze egyetlen vektor sem
Csehszlovákiával.
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A LEGFONTOSABB ALKOTÓK RÖVID ISMERTETÉSE

WEINWURM FRIGYES és a WEINWURM / VÉCSEI IRODA
Weinwurm a két világháború közötti Felvidék egyik legkiemelkedőbb, saját korában Európaszerte elismert alakjának modernista építésze volt. Weinwurm három utónévvel is fellelhető a
szakirodalomban – Frigyes, Friedrich, Bedržich –, ami Pozsony többnemzetiségű és több
kultúrájú világára, közép-európaiságára utal. Életművét Henrieta Moravčiková minden
részletre kiterjedő, tudományos igényességű monográfiában dolgozta fel 2014-ben, amit
néhány évvel később, 2018-ban kiállítás egészített ki az SNG (Szlovák Nemzeti Galéria) egyik,
az egykori Eszterházy-palotában lévő kiállítótermében.
Weinwurm 1885. augusztus 30-án Búrszentmiklóson (Borskŷ Mikuláš) született, német
anyanyelvű zsidó családba, de rokonságának egy része Budapesten élt, mint például
Weinwurm Antal, aki Klösz György mellett korának neves fényképésze volt. Iskoláit
Pozsonyban és Temesvárott kezdte, majd 1898-1906 között a drezdai és a bécsi Műszaki
Egyetemen tanult. Legfontosabb tanára Heinrich Tessenow, pályatársai között fellelhető Peter
Behrens, Bruno Taut és Hannes Meyer.
1911-ben szerzett diplomát Drezdában, majd Budapesten kezdett dolgozni Tőry Emil és
Pogány Móric irodájában még ugyanebben az évben. 1912-ben az iroda munkatársaként részt
vett az Erzsébet téri Adria Biztosító Társaság székházára, a premodern monumentalizmus
szellemében beadott sikeres pályázatban. A megvalósult épület tervezésében végig részt vett,
feltehetőleg komoly ráhatása volt is annak letisztult, a késő eklektikát maga mögött hagyó, a
30-as éveket megelőlegező építészetére.
1912-ben templomtervet készített, amelyről csak annyi tudunk biztosan, hogy erdélyi stílusú
volt. 1913-as, díjazott síremlék pályaművének aprólékos ornamentikáján Lajta Béla és Kozma
Lajos egyértelmű hatása köszön vissza. Ekkor már tagja a Magyar Mérnök- és Építész
Egyletnek, az Arcanum adatbázisában még az akkori címét és telefonszámát is meg lehet
találni (Podmaniczky utca 27., 5269).
Már a világháború kezdetén bevonult, 1915-ben súlyosan megsérült, ezért élete végéig
jellegzetes fejpántot viselt. 1915 októberében Pozsonyba vezényelték, ahol a hadsereg
kötelékében Alois Rigel-lel és Ján Koniarek-kel közösen katonai emlékművek tervezésében
vett részt (többek között Limanovói csata emléke, Pápai hősök emléke), de nincs megbízható
információnk arról, hogy ezek közül melyik és hol valósult meg. Katonaként megnősül 1916ban, a háború vége is itt éri őt családjával együtt.
1919-ben önállóan, majd 1925-től Vécsei Ignáccal nyit tervezőirodát Pozsonyban. Társa Vécsei Ignác - Sándorfán (Prievaly) született 1883-ban és 1944-ben halt meg koncentrációs
táborban. Tanulmányait a budapesti Műegyetemen végezte, majd 12 éven át vezető
beosztásban dolgozott a magyar fővárosban. A pozsonyi Chevra kadisa kórházának
építkezésén ismerték meg egymást 1925-ben, 1929-től közösen jegyzik az iroda terveit.
Párosuk vezéregyénisége egyértelműen Weinwurm volt, a korabeli emlékezések szerint
Vécsei, aki nyugodt karakterével remekül egészítette ki a vibráló személyiségű, rendkívül aktív
társát, Weinwurm mellett elsősorban az iroda működéséért felelt.
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A duó ebben a felállásban nagyon sikeres volt, ami megnyilvánult a szakmai elismerésekben,
az elnyert munkák mennyiségében és az iroda létszámában is. Az 1930-as évek első felében
az övék volt Pozsony legnagyobb építész műterme, annak ellenére, hogy gazdasági válság
volt, és állami megrendelésekhez a származásuk miatt nem juthattak.
Weinwurm tagja volt a kommunista pártnak, részt vett a pozsonyi Iparművészeti Iskola (ŠUR)
fejlesztésében, 1931-ben a Csehszlovákiai Magyar Irodalmi, Tudományos és Művészeti
Társaság művészeti osztályának egyik alapító tagja. Az 1931-32 között megjelenő Nova
Bratislava avantgárd folyóirat szerkesztője. Esetében felsorolni is nehéz azoknak a különböző
baloldali társaságokat, amelyeknek tagja volt. Biztosan tudjuk, hogy részt vett a helyi magyar
munkásság Sarló mozgalmában, de támogatta a három nyelvű „Vörös Barátság” társaságot,
és a pozsonyi Munkásakadémiát (Robotnícka akadémia), valamint vezetője volt a Dielňá /
Műhely / Werkstätte kulturális és színházi társaságnak.
Zsidó származásuk miatt a náci szövetséges Tiso vezette államban 1938-ban kénytelenek
voltak megszüntetni tervezőirodájukat, a 30-as évek második felétől Weinwurm
Németországban már nem publikálhatott. Vécsei nem vett részt semmilyen politikai
mozgalomban, így sikerült mentességet szereznie 1943-ig, de utána sem ő, sem a családja
nem tudta elkerülni a sorsát. Weinwurm, mint aktív baloldali régóta a szlovák hatóságok
megfigyelése alatt állt, 1941-ben Pozsonyban letartóztatták, és egy ideig a hírhedt illavai
börtönben tartották fogva.
1942-ben megszökött, az akkor zsidók számára valamivel biztonságosabb Magyarország felé
indult, amikor feltehetőleg razzia, vagy illegális határátlépés közben egy nyilas osztag tagjai
valahol Kassa környékén lelőtték. Egyértelmű és biztos információ halálának körülményeiről
egyelőre nincs.
Weinwurm és Vécsei épületeivel erősen megváltoztatta az akkori városképet, és
nagymértékben hozzájárult Pozsony nagyvárosi arculatának kialakításához. A legtöbb
megvalósult munkájuk Pozsonyban található, de jegyeznek épületeket Pöstyénben, Zsolnán,
Nyitrán és az akkori Csehszlovákia más városaiban is. Megvalósult épületeikkel rendkívül
széles skálát fednek le, főleg bérházakat, villákat, panziókat, szanatóriumokat, iroda- és
lakóépületeket terveztek, meglepően nagy számban.

„Kiemelkedő építészeti munkásságában a funkcionalizmus németországi változatát követve
a funkciók, diszpozíciók, belső terek és szerkezetek újszerű összhangját teremtette meg“
fogalmaz már hivatkozott tanulmányában Kubička Kucsera Klára művészettörténész.

Megbízóik sokfélék, tehetős polgári megrendelőik hozzá segítették őket ahhoz, hogy az „Új
objektivitás” (New objectivity) szellemében fogant elképzeléseiket magánvillák tervezésében
és kivitelezésében érvényesítsék. Weinwurm a kommunista párt tagjaként ún. szociális
minimállakások tervezésével bekapcsolódott az állam által támogatott szociális programba
is: zöldövezettel kiegészített, egészséges életteret biztosító lakótömböket tervezett a
munkásosztály számára – közülük ikonikussá vált az Unitas és a több ütemben épült Nová
Doba. A pozsonyi ortodox zsidó közösség is megbízóik között volt.
A legismertebb épületeik közé tartozik a pozsonyi Phönix biztosító épülete 1929-ből, az Unitas
függőfolyosós lakóházai és a Nova Doba szövetkezeti lakóházak. Szintén jelentős épületük a
pöstyéni Villa Lívia 1927-ből, és Dr. Holzmann szanatóriuma 1934-ből
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Villa Livia, Winterova, Pöstyén (1927)

Kép 1 (balra): A Villa Livia Vág-parti homlokzata
Kép 2 (jobbra): A Villa Liviatcai homlokzata

Weinwurm és Vécsei számos polgári villát is tervezett, ebből kettő - a nyitrai Verő-villa (192627) és a ma már pozsonyi (az építése idején városon kívüli) T-Villa (1929) - nemzetközi sikert
aratott. Utóbbit Hollandiában is publikálták 1932-ben.
A T-villa háromszintes épület (Matejkova 36 / 775), amely minden emeleten terasszal
rendelkezik. Az építtető a katolikus pap és politikus Florián Tománek volt, aki úgy lett az
ismerten baloldali Weinwurm megbízója, hogy közben alapítója és parlamenti képviselője volt
a Hlinka-féle jobboldali nacionalista pártnak.
A földszinten az épület teljes szélességét lefedi, míg a második emeleten két tágas loggia
található. A legfelső emeleten egy nagy, a Duna felé orientált terasz uralja a házat. A
visszafogott szimmetrikus homlokzat markáns eleme ez a visszahúzott szint, illetve a
Weinwurmra jellemző páros ablakok. A tiszta, kompakt külső forma izgalmas egységet alkot
a lépcsőkarokra szerkesztett nyitott alaprajzzal.
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Kép 3: A T-Villa archív felvételen

Ezzel az épülettel gyakorlatilag egyidőben épült a Lengyel-villa Pozsonyban (Podtatranského
3 / 1063) Lengyel Árpád ügyvéd számára. Az egyébként egyszerű téglatest tömeg mesterien
alkalmazkodik az erősen lejtő domboldalhoz, a purista egyszerűséget kívül csak az utcai
véghomlokzat töri meg, ahol jellegzetes konzolos előtető védi a nagyvonalú előlépcsőt. A
földszint szinte teljesen egybefüggő, szabadon áramló tér, az emeleten a hálószobák, az
alagsorban a kiszolgáló személyzet helyiségei voltak.
Az eredeti berendezést és a gazdagon dekorált belső terek enteriőrjeit Josef Hoffmann
tervezte. A Lengyel-család őt és Adolf Loos-t hívta meg Bécsből, végül Hoffmann mellett
döntöttek.
A külső és belső közötti feszültség tökéletesen szimbolizálta az akkori idők szellemiségét, a
modern építészet csak lépésről-lépésre nyert teret az alapvetően konzervatív helyi közegben.
Lengyel nem élte túl a vészkorszakot, koncentrációs táborban halt meg, és a háború utolsó
éveiben az egykori nagypolgári berendezés is nyomtalanul eltűnt. Paradox módon jelenleg az
eredeti tulajdonos leszármazottjai laknak az alagsorban…
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UNITAS-blokk, Sancová Pozsony (1931-33)
Az építészet szociális szerepe erőteljes motívumként jelenik meg Weinwurm
gondolkodásában. A korszak lakáshiányának enyhítésére születik meg a Nova Doba és az
Unitas lakóegyüttese. 1921-től az állam pénzügyi támogatásban részesítette az alacsony
bekerülési költségű építkezéseket, a minimállakásokat. Az államilag garantált hitel mellett
építési adómentesség szolgálta a kis (80 nm alatti) és a minimális (30-40 nm) alapterületű
lakások megvalósulását.
1929-30-ban a CIAM találkozóin is a lakáskérdés került középpontba. Weinwurmék is
osztották azt a véleményt, miszerint az építészet új irányát a tömeggyártás, a mindenki
számára elérhető lakásállomány növelése jelentette, amely összecsengett a baloldali
irányultságukkal, szociális érzékenységükkel. Elismert építészek voltak, több tucat sikeres
kisebb épülettel a hátuk mögött, amikor 1930-ban végre eljött számukra egy igazán komoly
kihívás, az Unitas-blokkra szóló megbízás.
Weinwurm és Vécsei már a tervezés elején egy olyan félig nyitott, városi struktúrán dolgoztak,
mely Bruno Taut és Martin Wagner berlini Hufeisensiedlung-jára emlékeztet: közel
szimmetrikus beépítés, egymással párhuzamos sorok, melyek "U"-alakú udvarokat fogtak
volna közre. Az így kialakuló rendszert az út felé nyitottnak tervezték, a belső udvarokban
pihenő területekkel, veteményesekkel és játszóterekkel. A lakások egy sémát ismételtek, még
a berendezés is azonos volt.

Kép 4: A pozsonyi UNITAS madártávlati terve a meg nem valósult épületszárnyakkal együtt
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Kép 5-6: A lakások standardizált enteriőrterve

Weinwurmék ezeket a döntéseket a szocialista / kommunista egyenlőségeszménnyel
indokolták. A lakószövetkezeti komplexum hét függőfolyosós bérházból áll, melyekre jellemző
Weinwurm szigorú purista esztétikája. Minden blokk két lépcsőházzal rendelkezik, a nagy
műgonddal tervezett egyes lakások az északi tájolású függőfolyosóról érhetőek el. A két
végén a kétszobás (összesen 50), középen az egyszobás lakások találhatóak (összesen 240
egység).
A szociális lakásépítés lehetőséget teremtett új szerkezetek, építőanyagok és gépészeti
megoldások kipróbálására, több akkoriban újdonságnak számító innovációt is alkalmaztak
(standardizáció, korszerű fűtés, pillérváz), a külső közlekedőket egészségügyi és
költséghatékonysági érvekkel indokolták. Az épületegyüttes vasbeton vázszerkezete,
szokatlan kéménykialakítása flexibilis alaprajzot biztosított. A kétszínű, kontrasztos vakolt
felületek által a szerkezeti kialakítást a homlokzat is megidézi.

Kép 7: A lakások alaprajzi kialakítása

Ugyan a teljes kompozíció nem készülhetett el a trapéz alakú telekre, de az Unitas új fejezetet
nyitott az csehszlovák állam által irányított szociális lakásépítések történetében. Az
építkezésnek, amely igazi áttörés volt, és részletesen többek között a Nová Bratislava c. lap
közölte, nemzetközi híre volt. Az együttes homlokzatfelújítása néhány éve fejeződött be.
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Kép 8: Az Unitas jelenlegi állapota

Kép 9: Az Unitas jelenlegi állapota

A továbbra is fennálló, kollektív lakást célzó igények és a nemzetközi siker miatt kerülhetett
sor a közeli Nová Doba megépítésére, melynek megtervezésére szintén a Weinwurm-Vécsei
párost kérték fel.
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Nová Doba, Vajnorská / Bajkalská Pozsony (1932-42)
A Nova Doba (Új kor) szövetkezetet az akkori Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt
hozta létre. A lakóház együttes három ütemben épült, részben az Unitasnál megismert elveket
követve, de annak az építkezésnek a tanulságait is felhasználva.
A páros, párhuzamos sorok "U"-alakba állnak össze, amelyek között rekreációs zöldterületek
találhatóak. A tömbök már nem a főút felé nyílnak. Egy-egy fogatolt lépcsőházhoz szintenként
négy lakás tartozik, melyeknek valamennyi szobája közvetlen napfénnyel és szellőzéssel
ellátott. A csatlakozó lakások közötti zavaró vizuális kapcsolatokat minimalizálták.
Az épület újítása, hogy acél vázszerkezettel épült, mely az akkori Csehszlovákia első ilyen
lakóegyüttese volt. Az acélvázas szerkezet és az előregyártás gyorsabb építkezést tett
lehetővé, mindazonáltal az építési költségek is alacsonyak maradtak.

Kép 10: A Nová Doba I. ütemének alaprajza
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Kép 11: A Nová Doba I. ütemének acél vázszerkezete

A beruházás a tökéletes kollektív / szociális lakóépület eszményét hirdette, de már nem
indított el olyan hullámokat külföldön, mint az Unitas. Mire megépült, a zsidó építészek már
nem jelenhettek meg német újságokban, Prágában pedig nem nézték jó szemmel, hogy a
„periférián”, Pozsonyban, megelőzték őket. Nagy kár, hogy így alakult, hiszen igazi
mestermunkáról van szó, Weinwurm és Vécsei életművének egyik csúcspontjáról.

Kép 12: A Nová Doba 1934-es I. ütemének archív fotója
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1935-ben döntöttek a második blokk építéséről, ugyanezen terv újbóli megvalósításával. Az
1940-es harmadik (egyben utolsó) ütem, amely paradox módon már a szélsőjobboldali Tisoállam idején épült, amikor tervezőit már üldözték, is ezt a szerkesztést követte. Mind a három
ütem azonos külső megjelenéssel bír, ellenben a lakásalaprajzok, az anyagok és technológiák
részben megváltoztak az ütemek során. Az egyik fontos változtatás a teherbíró
acélszerkezetet érintette, amelyet vasbeton vázzal pótoltak az elszabaduló acélárak miatt.

Kép 13: A Nová Doba 1936-os II. üteme, napjainkban

Kép 14: A Nová Doba III. üteme 1942-ből, napjainkban
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SZALATNAI ARTÚR
Szalatnait a szlovák építészettörténet a két világháború közötti időszak másik fontos
alakjaként tartja számon. 1891. február 11-én, Alsószalatnán (Slatinka nad Bebravou) látta
meg a napvilágot Schlesinger Artúr néven. Felsőfokú építész tanulmányait a Műegyetemen
végezte 1914-től 1918-ig. A Megfagyott Muzsikus c. lap megjelenését szerkesztőként
segítette. Tanulmányait megszakítva a „Nagy Háborúban” is szolgálatot teljesített. A
progresszív építészetről szó nem eshetett a konzervatív intézményben, ellenben a klasszikus
építészetet alaposan megtanították a hallgatóknak. Az a tudás és arányérzék, amivel
professzorai (mint például Hültl Dezső) felvértezték, kivétel nélkül minden épületén
visszaköszön. Szaktársai között olyan ismert neveket találunk, mint a később a Bauhausban
oktató Forbát Alfréd vagy a Bauhaus-tag Molnár Farkas.

Kép 15: Szalatnai (Schlesinger) Artur illusztrációja a Megfagyott Muzsikusban

Kép 16: Szalatnai (Schlesinger) Artur illusztrációja szülőhelyének népviseletével és jellegzetes népi épülettel
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1919-től Pozsonyban dolgozott, a városhoz több mint 4 évtizedig szorosan kapcsolódott
munkái révén. Pályafutásának kezdetén még a historizmus stílusában alkotott, de a ’20-as
években kísérletezett a kubizmussal is. Tagja volt a Fórumnak, valamint a Kunstvereinnak is.
Érett korszakának épületei egyaránt visszafogott, az akkori kortárs építészet és a tradíció közt
egyensúlyozó, kifogástalan alkotások, melyek többek között Pozsonyban, Trencsén-Teplicen
és Pöstyénben találhatóak.

Pozsonyi zsinagóga, Heyduková 11-13. (1923-26)
Pályájának kezdeti szakaszát jól reprezentálja ortodox zsinagógája. A klasszicizáló épületre
a cseh területeken elterjedt kubista stílus is hatott. Az utcafronti pillérsoros
kulisszahomlokzat úgy visz új színt a zártsorú beépítésbe, hogy közben maximálisan
tiszteletben is tartja azt. A két épületszintet összefogó pillérsor erőteljes függőleges
hangsúlyát markáns koronázópárkány ellensúlyozza. A homlokzat hét pillért foglal magába,
utalva a számra, amely a zsidó vallásban a teljesség, tökéletesség szimbóluma. A szakrális
tér tengelye az utcával párhuzamos, a lehetőségekhez mérten keletelt tájolású. Az alárendelt
funkciók a nyugati oldalon találhatóak. A vallási normáknak való megfelelés megnyilvánul a
férfiak és nők szétválasztásában.
A nyílászárók keleti ornamentikával ellátottak, a pillérek felett akantusz domborművek
vannak. Mindezekkel együtt itt már egyértelműen megjelenik az igény a díszítés redukálására
a modern építészet előszeleként.

Kép 17-18: A zsinagóga alaprajza és hosszmetszete
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Kép 19: A zsinagóga utcai főhomlokzata napjainkban

Pozsonyi lakóházával és a Sina-fürdő bővítésével az első, útkereső korszaka után modern
téglaburkolatos épületekkel alkotott maradandót, melyek előképeként említhetjük a
Németország és Hollandia modern építészetét, és amelyek Josef Gočár Hradec Králové-i
téglaburkolatos épületeivel egyidőben jöttek létre.

Pozsonyi lakóház (1926-27)
A mai Mickiewiczova és 29. Augusta utcák hegyesszögű sarkára egyszerűnek tűnő,
téglaburkolatos tömeget tervezett. A homlokzatokat az ablakokat szorosan közrefogó,
vízszintes vakolatsávok fogják össze, kiemelve az építészeti szándékot. A lakóház
szimmetriáját kisebb aszimmetria bontja meg. A földszint plusz háromemeletes, a „V” alakot
formáló lapostetős tömeg egyik vége egy emelettel alacsonyabb, magastetős kialakítású. Ezt
a megoldást a szomszédos, meglévő épületmagasságok tették szükségessé, annak
érdekében, hogy az utcakép egységes maradjon.
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Kép 20: A pozsonyi lakóház napjainkban
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Szülőfaluját mindössze a Machnáč-hegy választja el a fürdőparadicsomként ismert TrencsénTeplictől, életművében fontos szerepet kaptak az ott megvalósult épületei.
Sina-fürdő bővítése, Trencsén-Teplic, T.G. Masaryka / Sinaova (1929-31)
A megnövekedett vendégforgalom miatt elengedhetetlenné vált az 1888-as romantikus, keleti
mór stílusú hammam bővítése, melyet Szalatnai a Loos-i purizmus jegyeit magán viselő,
egyszerű kubussal egészített ki. A hozzáépítés téglaburkolatos, homogén tömeg, nagyméretű
3x4-es osztású ablakkal. A külső kontraszt ellenére a ház lényege belső tereiben rejlik. A
medencetér hangulatát alapvetően meghatározta az egykori kék, mázas csempe, amivel a
belső egészét burkolták.

Kép 21 (balra): A fürdő alaprajza a bővítéssel
Kép 22 (jobbra): A fürdő metszete

Kép 23: A Sina-fürdő főhomlokzata napjainkban

23

Az urak és hölgyek számára kettéosztott medencébe olyan lépcsőkön juthatunk, melyeket a
víz felé haladva lelépcsőző pengefalak határolnak kétoldalról, a két lépcsőt vizuálisan egy
terelőfal választja el egymástól. A közel négyzetes alaprajzot közrefogó oldalfalak
szellőzőkürtőként borulnak egymásra a medence felett. A nem mindennapi tér tiszta,
funkcionalista szakralitást mutat. Az épületre nyugodtan tekinthetünk úgy, mint az egészség
szentélyére.

Kép 24: A medencetér axonometrikus képe
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Kép 25: A medencetér enteriőrje a kürtő alakú szellőzővel
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Villa Astoria Pöstyén, Pribinova (1927)
A két világháború közötti modern szlovák építészet egyik egyedülálló villája téglaburkolatos
homlokzatával Szalatnai legelső, és talán legsikeresebb pöstyéni munkája. A földszinten
kaptak helyet a fogorvosi rendelő helyiségei, a váróterem, az emeleten pedig a tulajdonos
lakása és három másik vendégszoba a privát tértől szeparáltan. A lakóterek minőségét
növelve több balkon és terasz kapcsolódik az épülethez.
A homlokzat minőségi anyaghasználatát gazdagítják a tégla homlokzatburkolat kis
háromdimenziós mintái, a műkő lábazat, a nyílászárók jó minőségű faanyaga, a fém korlát
és a párkányzat. Az 1990-es években egy részben rejtett – az eredeti homlokzati világ
kézműves jellegéhez nem illeszkedő - szárnnyal bővítették az épületet, ám ennek ellenére is
az egyik legautentikusabb példája maradt a két világháború közötti modern építészetnek
Pöstyénben.

Kép 26 (balra): A Villa Astoria archív fotón
Kép 27 (jobbra): A Villa Astoria épülete már visszabontott kéménnyel

Kép 28: A Villa Astoria napjainkban
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Zenepavilon, Trencsén-Teplic, Kúpelná / 17 Novembra (1931)
A gyógyulni vágyóknak egyszerre volt fontos a természeti környezet, friss levegő valamint a
kulturális feltöltődés, mely igényre az egyik válasz a pavilon volt. A kör alaprajzú építményen
tükröződik a kor technológiai fejlettsége. A kis szerkezeti vastagságú kerek vasbeton
lemezhez nagy fesztáv párosul. A könnyed, szinte lebegő hatást erősíti az alátámasztásként
szolgáló hat filigrán pillér. Sikerét jelzi, hogy egy zsolnai parkban ugyanez a terv még egyszer
megépülhetett. Megjelenése miatt párhuzamba állítható az egykorú, Weinwurm-féle
Bauxitcement pavilonnal, amelyet a Ladce cementgyár számára tervezett a Duna-vásárra.

Kép 29 (balra): A zenepavilon archív fotója
Kép 30 (jobbra): A zenepavilon napjainkban

Esplanade szanatórium, Trencsén-Teplic, 17 Novembra (1933-34)
A trencsén-teplici angolparkot határoló fontos épületek egyike. A közeli, méltán világhírű,
„ortodox” funkcionalista Machnáč szanatóriummal (J. Krejčar 1929-32) ellentétben Szalatnai
a modernista törekvéseket mértéktartó módon alkalmazza a Teplicska patak mentén, ahol az
épített környezet meghatározó elemei a történeti fürdővillák és szállodák. A szanatórium
folytatja a történeti beépítést, de főbejáratát a megszokottal ellentétben nem a főutcáról
nyitja. Szép gesztussal nyit a park felé, klasszicista „Cour D’Honneur”-ös alaprajzi
elrendezéssel, melyet a főhomlokzat két szélére tervezett oldalrizalittal ér el.
A klasszikus rizalitokkal ellentétben itt nem húzza fel ezeket a teljes homlokzatmagasságig,
kihasználva az így kialakuló tetőteraszok nyújtotta lehetőségeket. A hétaxisú főhomlokzat
főtengelyébe helyezett bejáratot az alsó, magasföldszinti teraszról érjük el, ahová lépcső
vezet fel bennünket. Szalatnai az első és második emeleti helyiségek bevilágítását
franciaablakokkal oldotta meg, melyet a modernista építészet új formájáról folytatott
nemzetközi diskurzusa idején nem vették figyelembe a szalagablak alternatívájaként.
Az additív tömegű ház lapostetős kialakítású, a tetőteraszon egyszerű fémkorlát és pergola
kapott helyet. Itt is a funkcionalista szemlélet jelenik meg ennek kialakításában, a korszak
egészséges életről és higiéniáról vallott nézeteinek fontos eleme volt, hogy a betegek a tetőn
élvezhessék a napfényterápiát. Idilli háttérként a park és erdő lombkoronaszintje szolgál.
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Kép 31: Az Esplanade Szanatórium épülete napjainkban

Kép 32: A szanatórium épülete szemből, napjainkban
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Szalatnai úgy vitte tovább modern köntösben az építészettörténet korábbi korszakainak
tudását és tanulságait, hogy az megfelelt az új állam elvárásainak is. A második világháború
elején a hitleri Németország előre nyomulásával megkezdődtek a deportálások, amivel
szemben zsidó származása ellenére – építészként – egy ideig kivételes mentességet kapott.
A háború végéhez közeledve a helyzete tarthatatlanná vált, mentességét elvesztette,
Pozsonyban kellett bujkálnia.
A világháborút követően nevét Artur Slatinsky-ra változtatta. A későbbiekben többek között
holokauszt emlékművet tervezett, az ’50-es években – pályájának utolsó periódusában –
településfejlesztési terveken dolgozott. 70 éves korában, 1961. november 10-én érte őt a halál
Pozsonyban.
Mindvégig nyitott volt az újra. Munkásságán végig nyomon követhető az a folyamatos
alakulás, útkeresés, mellyel a tanulmányait kiegészítve beépítette az építészetébe progresszív
elemeket a kortársaktól inspirálódva, miközben mindig visszanyúlt azokhoz a klasszikus,
örökérvényű elvekhez, melyeket építészhallgatóként elsajátított.
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SZŐNYI ENDRE
A korszak másik kiemelkedő építésze és kulturális személyisége Szőnyi Endre volt, aki sokat
tett a kisebbségi kulturális élet fejlődéséért, pártolta a modern mozgalom terjedését. 1885.
október 13-án, morva eredetű családban született Jászberényben, Zapletal Endre Lipót néven.
Iskoláit Monoron és Budapesten kezdte, majd Pozsonyban elvégezte a kereskedelmi
akadémiát. Diplomáját a zürichi kanton építészeti technikumán Winterthurban 1907-ben
szerezte, majd svájci építkezési vállalatoknál dolgozott. 1910-11-ben a párizsi Juilian
Akadémián folytatta képzőművészeti és művészettörténeti tanulmányait. 1911-1914 között
az Atelier Dechette-nél volt alkalmazásban.
Az első világháború kitörésekor visszatért Magyarországra. 1915–1918 között a hadsereg
építészeti osztagában dolgozott Olaszország területén. 1918. február 28-án felvette a Szőnyi
nevet. 1919-ben Pozsonyban telepedett le és tervezőirodát nyitott Franz Wimmer-el (1885,
Pozsony-1953, Németország). Szőnyi és társa Pozsony rendkívül tevékeny személyiségei
közé tartoztak, legalábbis 1930-ig, amikor is Wimmer a prágai német Műegyetem tanára lett.
Szőnyi azonban végig a pozsonyi kulturális élet központi figurája maradt, aktív társadalmi
tevékenységével rendkívül sokat tett a helyi és egyetemes magyar kultúráért. Az 1926-ban
Pozsonyban épült Káptalan utcai otthona helyet adott kiállításoknak, fontos találkozási pont
volt a Kunstverein és a pozsonyi magyar kisebbség tagjainak. A történelmi környezettel példás
összhangban lévő épület a város intellektuális életének egyik jelképes bástyája lett.
Megalapítója, szerkesztője és kiadója volt a haladó szellemiségű Forum című művészeti,
építészeti lapnak, mely eleinte három (magyar, német, szlovák), később két nyelven jelent meg
1931-1938 között. Tagja volt a Pozsonyi Képzőművészeti Egyesületnek, a Csehszlovákiai
Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaságnak, a Szlovákiai Építészek
Szövetségének, a Szlovák Képzőművészeti Alapnak.

Kép 33 (balra): A Forum címlapja 1932-ből
Kép 34 (jobbra): Tizenkilenc építész határozata a Forum című laphoz való tartozásukról, saját kezű aláírásaikkal
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Pozsonyban és Szlovákia szerte számos pályázaton vett részt irodájukkal, tervei főleg
Pozsonyban (35 épület), Pöstyénben, Somorján és más városokban valósultak meg. 1938–
1953 között a pöstyéni Rózsa-malom építészeti tanácsadója, tervezője, majd beruházó
hivatalnoka, 1953–1958 között a pozsonyi Malmok és Pékségek vállalat alkalmazottja.
Nyugdíjas éveiben építészettörténeti kutatással és tanulmányokkal foglalkozott.

Tak rástla Bratislava (1967); (Így fejlődött Pozsony) című munkájában Felső-Magyarország

építészetének történetét tárgyalja. A könyv magyarul csak 1996-ban jelent meg, Pozsonytól
Kassáig, Felső-Magyarország építészete 1848–1918 között címmel.
1966-ban Érdemes művész címet kapott, 1968. augusztus 23-án hunyt el Pozsonyban.
Építészeti tevékenysége főleg a két világháború közötti időszakban volt jelentős.
Munkásságában egyaránt kimutatható a mediterrán építészetre utaló klasszicizáló vonulat és
az 1920-as évek modern építészetének hatása. Modernebb jellegű épületeiben is megjelennek
a hagyományos építészeti kompozíciós elemek.
Central Passage, Pozsony, Laurinská 141. (1929)
Jelentős épületei közé tartozik a Central Passage épülete Pozsonyban a Lőrinc-kapu utcában,
mely építésekor, 1929-ben a város legmodernebb üzletházának számított. Az átjáró a Lőrinckapu utcát köti össze a piactérrel. A háromemeletes kereskedelmi és lakóépület közepén egy
galéria húzódik, így két szinten helyezkednek el az üzletek. Az átjárót egy íves, üvegtégla
panelekkel borított tető fedi, ugyanezzel az üvegtéglával burkolták a padlót, a földalatti
raktárak megvilágítása céljából. Az üvegtégla és az acélszerkezetek megjelenése
konstruktivista karaktert kölcsönöz az átjárónak. Az épület külső megjelenése visszafogott,
homlokzatát nagy, osztás nélküli ablakok gazdagítják, mely erőteljes utalás a funkcionalizmus
szellemiségére.
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Kép 35: A Zentralpassage archív fotója

Kép 36: A Zentralpassage archív fotója
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Kép 37: A Zentralpassage földszinti alaprajza

Eva szabadtéri uszoda, Pöstyén, Kúpelný ostrov / Nábrežie Juraja Wernhera (1933)
Pozsonyon kívül főleg Pöstyénben, a helyi fürdők részére dolgozott. Pöstyén modern
fürdővárossá alakítása Szőnyi érdeme, ugyanis fürdőépületek, panziók, villák sorát tervezte.
Itt található az Eva szabadtéri uszoda épülete, amely legmodernebb alkotásai közé sorolható,
és amely a funkcionalista építészet korai példája. A főépület a hagyományos szimmetrikus
elrendezésű mintát követi, egy, a súlypontját kiemelő magasabb középső résszel, de a
komplexum egésze már kilép ebből a merev rendszerből, követve a telekadottságokat.
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Kép 38: Az EVA fürdő alaprajza

Az uszoda három medencés, beltéri és kültéri, valamint gyermek medencével. A homlokzati
díszek elhagyása, a lapostetős kialakítás, a hangsúlyos függőleges osztott nyílások és
bontott, lelépcsőző tömeg, egyértelműen a funkcionalista alkotások közé sorolják a fürdő
épületét.
Míg korai éveiben a mediterrán építészet hatott rá, később, érett korszakában egyfajta sajátos,
a kritikai regionális szemléletet megelőlegező építészetet teremtett. Ennek legjelentősebb
példája a népies stílusjegyekkel bíró, pozsonyi Dérer - villa 1937-ből és a pöstyéni volt Alexy ház 1933-ból.
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Kép 39: Az EVA fürdő épülete a külső medencével

Kép 40: Archív fotó a zenepavilon és a teniszpálya felé nézve
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Kép 41: Az EVA fürdő épülete a külső medencével

Kép 42: Az EVA fürdő bejárata napjainkban
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Kép 43: Az EVA fürdő bejárata napjainkban
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A KORSZAK TOVÁBBI FONTOS ALKOTÓI

A vizsgált időszak a három legfontosabb építész, illetve építész páros mellett számos kisebb
jelentőségű, de kiváló építésszel bővelkedik, akiknek az életműve a kutatás során kialakított
kritériumok szerint magyar vonatkozásúnak tekinthető. A kutatásunk során eddig Spitzer
Imre, Winkler Oszkár, Csízi István, Alexander Skutecký és Holesch Béla esetében találtunk
kiemelkedő épületeket.

SPITZER IMRE (EMERICH SPITZER)
A budapesti születésű (1897) Spitzer Imre, jónéhány zsidó származású magyar társával
együtt Brnoban, azt ottani német egyetemen végezte tanulmányait 1919-25 között, majd
Pozsonyban alapított tervezőirodát Konrad és Spitzer Design néven. Társával, Konrád
Józseffel számos villát és lakóépületet terveztek. Legismertebb itteni alkotásaik közé tartozik
a Pozsonyi Kereskedelmi Tanács épülete (1931-33), a pozsonyi Manderla lakó-és áruház
(1933-35) Christian Ludwig, Augustin Danielis építészekkel közreműködve. Villaépületei közül
kiemelkedik Dr. Pollaka villája Pozsonyban.
Brno-tól sem szakadt el teljesen, az 1932-ben épült, és néhány éve példamutató módon
helyreállított Spitzer-villa, valamint két 1937-es kisebb társasház fűződik a nevéhez. A
saroktelken álló villa, kétszintes, íves záródású alsó szintjével és tengerjáró hajókat idéző
korlátjával, körablakaival az építész egyik legkiforrottabb épülete. A második világháború előtt
Nagy-Britanniába emigrált, és ott is halt meg 1948-ban.
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Kép 44: A Manderla épülete archív felvételen, éles kontrasztban a történelmi belváros szövetével
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WINKLER OSZKÁR
Soproni névrokonával gyakorlatilag egyidőben élt és alkotott, Zólyomban született 1909-ben,
tanulmányait a prágai német nyelvű Műszaki Egyetemen végezte 1927 és 1933 között. Első
épületeit szülővárosában építette (Reisz-ház és Wittmann-ház, 1935-41 között önálló
tervezőirodát működtetett Losoncon, ahol a funkcionalista építészet úttörője volt (Heksch,
Singer, Riegl, Bruck családok városi házai), összesen 14 épületről van tudomásunk ebből az
időszakból. 1936-ban jelentek meg a városban az akkor még meglepő lapostetős,
tetőteraszos Winkler-házak, közülük a Heksch-ház a maga öt szintjével akkoriban a
legmagasabb ház volt. A háborút munkaszolgálatosként és a deportálások elől a zólyomi
gettóból egy eldugott tátrai faluba menekülve vészelte át.
1948-ban befejezte saját házát, a késő funkcionalizmus kiemelkedő alkotása, és amely
özvegye 2001-es haláláig változatlanul fennmaradt az építész által tervezett belső
berendezésével együtt. Épületein megjelennek a stílus jellemző attribútumai: a sarokloggia, a
körablak, a lapostető, az összefogott ablakok. 1948 után már csak az állami
tervezővállalatban (Stavoprojekt) dolgozhatott, főleg típusterveket volt kénytelen tervezni és
alkalmazni, de hozzá köthető a Járási Betegsegélyező Hivatal és a helyi kórház bejárati
épülete is.

CSÍZI ISTVÁN (STEFAN CSÍZI)
Az Aggtelekhez közeli Pelsőcön született 1906. március 23-án. Felsőoktatási tanulmányait a
Brno-i egyetemen végezte, 1932-ben diplomázott. A funkcionalista, modern építészet
fellegváraként is ismert városban megszerzett tudását már Révkomáromba költözve
kamatoztathatta. Az új államban perifériára szorult várost ugyan mellőzték az állami
nagyberuházások, de kisebb léptékű, jellemzően magán építtetők megbízásai megélhetést
biztosítottak számára. A Szlovák Vízügyi Társaság állandó megbízottjaként árvízvédelmi
épületeket is tervez. Az 1938-as bécsi döntés értelmében Révkomárom ideiglenesen újra
Magyarországhoz kerül néhány évre, Csízi pedig a Magyar Mérnök Kamara tagja lesz. A II.
világháborút követően a vízügyi társaságnál dolgozik, szakmai anyagokat és tanulmányokat
készít. 1981. november 17-én, Pozsonyban hunyt el.
Református temető ravatalozója - Révkomárom, Mederčská utca (1933)
Egyik első, ha nem a legelső megépült munkája az egyszintes, funkcionalista épületet. A
téglalap alaprajzú belső térhez additív módon kapcsolódik a bejárat átmeneti tere. Mivel a
résztömegek mind alaprajzban, mind pedig térben differenciáltak, a ház tömegalakítása is
additívnak tekinthető. A zárható épületrész a nagy belmagasság és az attika miatt is a
konzolos, vasbeton előtető fölé emelkedik. Az oldalhatároló szerkezetek a pillérek közt
üvegtégla harántfalazatok. A nyolcfokú, széles, egykarú vasbeton lépcsőt kétoldalt azonos
anyagú korlátok szegélyezik. A magasföldszintes megoldás a funkcióból is adódik, hiszen így
a lelkész a nagyobb temetések alkalmával összegyűlő gyásznéphez könnyebben szólhat.
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Dr. Kovách Tihamér társasháza - Révkomárom, Palatínova és Župná utcák sarka (1937)
Schindler Alfréddal közösen jegyzik a trapéz alaprajzú sarokházat, mely ékként mutat a közeli
főtér, a Klapka tér felé. Az 1715-ben állított Szentháromság szobor az épület előtti teresedés
hangsúlyos eleme. Csízi szimmetrikus tömeg- és homlokzatszerkesztéssel reagált, és egyben
erősítette ezt a városszöveti tengelyt. A korábban itt álló, téglány alaprajzú házat trapéz
alaprajzú beépítéssel váltottak fel. Az egykori oromfal helyett pedig erkélyek és a földszinti
Kovách gyógyszertár kezdeményezett „párbeszédet”.
A főhomlokzat síkjából erőteljesen mozdul ki az üvegtégla bélletablakokkal rendelkező
keskeny középrizalit, mely a szomszédos utcák felé erkélyekkel nyit. A pinceszinttel együtt
négyszintes ház utcai homlokzatai háromaxisúak. A homlokzat- és tömegalakításban
egyaránt felfedezhetünk klasszikus formákat, építészettörténeti utalásokat, ám
interpretációjuk jelentősen egyszerűsített. A párkányzat mellett a klasszikus építészetben
megszokott kiemelt saroktorony is redukált formát ölt.
Az épület multifunkciós, a lakásokon kívül a földszinti (egykori) Kovách patika kapott helyet.
A függőleges közlekedésre szolgáló kétkarú lépcső a Župná utcai fronton, a szomszédos
épület tűzfalához tapad. A párkánymagasság igazodik a meglévő beépítéshez. A ház a
városszövetben elfoglalt helyzetének, az egyszerre érzékeny és merész tervezői
hozzáállásnak köszönhetően megérdemelten rendelkezik műemléki státusszal.

Kép 45 (balra): Kovách Tihamér társasháza előtérben a Szentháromság-szoborral, a háttérben pedig a templommal
Kép 46 (jobbra): A társasház a földszinti Kovách Gyógyszertárral
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ALEXANDER SKUTECKÝ
1883. június 25-én látta meg a napvilágot a császári fővárosban, Bécsben. Édesapja, a zsidó
származású festőművész Dominik Skutecký másodszülött gyermekeként. Sokat elmond a kor
történelmi viszonyairól, hogy világpolgár családfőnek a besztercebányai családi villa mellett
Bécsben és Velencében is voltnak érdekeltségei. A különböző helyszíneken pedig különböző
keresztneveket használt, a Dominik mellett Magyarországon Dömének, Velencében pedig
Domenico-nak hívatta magát.
Alexander Skutecký 1901-1905 között a budapesti Királyi Műszaki Egyetem építészképzésén
tanult, majd egészen 1914-ig a magyar fővárosban dolgozott. Pályafutásának kezdetén
kávéházak (EMKE és Edison) és – a kor újdonságának számító – mozi (Tivoli) belsőépítészeti
kialakításáért felelt. 1919-ben, az első világháborút követően telepedett le Pozsonyban, mely
városhoz legtöbb épülete fűzi.
A historizmus és a modernizmus közötti átmenet építészetét képviseli az Egon Bondynak
tervezett ház a Štefánikova utca 14. és a Szlovák Beruházási és Fejlesztési Bank épülete a
Štúrova utca 5-7. szám alatt, Pozsonyban. Legelismertebb munkái azonban a
funkcionalizmus jegyében tervezett épületei. Építész pályafutásának legutolsó munkái a
pozsonyi Igazságügyi palota és a kassai Assicurazione Generali Trieste biztosítótársaság
székháza.
1942-től, a második világháború alatt azon kevesek egyike, aki származása ellenére elnöki
mentességben részesült, a Szlovák Vasutak Szepesváraljai építési osztályán dolgozott
műszaki tisztként. A német csapatok bevonulásával azonban a mentesség hatályát veszti.
1944-ben, Besztercebánya környékén tűnik el nyomtalanul.
Assicurazione Generali és Moldavia Generali biztosítótársaságok épülete, Pozsony, Gorkého
utca 6-12. (1935)
Az épület hat évvel követte Weinwurm Frigyes és Vécsei Ignác Phönix Életbiztosító Társaság
épületét, amely egyértelmű előképnek tekinthető. Az építészpáros a szlovák építészettörténet
egyik legelső purista alkotását hozta létre, amely Loos-i jegyeket is magán hordoz. A két épület
megszólalásig hasonlít egymásra, a különbséget a részletekben kell keresnünk. Mindkét
vasbetonvázas épület a történelmi belváros mentén helyezkedik el, egymáshoz rendkívül
közel. Az utcák iránya és az épületek tájolása is megegyezik, de míg Skutecký háza két
szomszédos utca közé feszül be, Weinwurmék esetében a ház mögött hátsó kert található.
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Kép 47: Weinwurmék Phönix Biztosító székháza napjainkban

Az 1929-ben elkészült, Weinwurm-Vécsei fémjelezte székház a Grösslingová utca 6-os szám
alatt áll. A földszint plusz egyemeletes alaptömegre egy háromszintes karéj került. A cour
d’honneur-szerű, Budapesten már évtizedekkel korábban alkalmazott több épületnél
alkalmazott kialakítás az azóta teljesen beépült környezet monoton zártsorú rendszerét egy
szakaszon megtöri. A multifunkciós épület felső szintjein lakásokat találunk, az irodai,
kereskedelmi funkciók a földszinten és az első emeleten kaptak helyet. A kétféle rendeltetés
elkülönítése a homlokzati architektúráján is megjelenik. Az alsó két szint csiszolt travertin
burkolatú, az „U”-alakú felső rész viszont vakolt. Az alsó szintek egyértelmű vízszintes
hangsúlya által az épület látványosan tagolódik két részre. A lapostetős tömeget konzolosan
kinyúló párkány zárja, elrejtve az attikát.
Skutecký épületén ugyanezt a tömegképzést figyelhetjük meg. A földszint plusz hatemeletes
székház alsó, irodai épületrésze azonban nem különül el ennyire látványosan a felső,
négyszárnyas ráépítéstől, amelyben ez esetben is lakások találhatók. A homlokzatokat
viszont teljes felületen a drágább, csiszolt travertin burkolattal valósította meg. A legfelső
szintet a homlokzati síkból hátrahúzta, így igazodva a szomszédos épület
párkánymagasságához. A dél-keleti, Jesenskyho utcára tájolt lyukarchitektúrás homlokzat
monotonitását az ablakméretek és ablakközök ritmikus váltakozásával kerülte el. Mind
Weinwurmék, mind Skutecký minőségi lakó- és irodai környezetet valósítottak meg
multifunkciós épületeikben.
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Kép 48 (bal felül): A mai Jesenskyho utca felőli Cour d’Honneour-ös homlokzat archív fotója
Kép 49 (jobb felül): A Cour d’Honneour-ös homlokzat archív fotója
Kép 50 (alul): A mai Gorkého utca felőli hálós homlokzat archív fotója
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Szlovák Általános Biztosító épülete, Pribinova 2, Hlavná 4, Kassa (1937-39)
Skutecký egyik legkiforrottabb alkotása, Kassa hosszúkás főterének déli végén magasodik. A
négyzetes alaprajzú, kilencemeletes saroktorony a hatemeletes alaptömegből kiemelkedik.
Az egyszerű tömegképzést a részletek teszik igazán egyedivé. A háromaxisos torony
konzolos koronázópárkánya és a loggiák a fény-árnyék viszonyoknak köszönhetően kiemelt
hangsúlyt élveznek. Az alsó két szint az kiszolgálás helye. A reprezentatív kiképzés ennek
megfelelően a csiszolt travertin homlokzatburkolatban is megnyilvánul. A felső szintek vakolt
burkolatúak. Az alaptömeg felső szintje a homlokzati síktól hátrébb húzott, tetőteraszos
kiképzésű.

HOLESCH BÉLA (VOJTECH)
A többiekkel ellentétben róla igen kevés adat áll rendelkezésre. 1883. január 21-én született
Besztercebányán. 1914-ben a Budapesti Műegyetemen szerezte meg építészmérnöki
diplomáját, végül Pozsonyban vállalt munkát. Alexander Skutecký-vel is kooperációra lépett,
majd önálló építészként dolgozott egészen 1938. augusztus 27-én bekövetkezett haláláig.
Skutecký-vel közösen jegyzik az 1925-ös tervpályázaton nyertes Igazságügyi palota terveit,
mely csak lényegesen később – tizenhárom év elteltével – 1938-ra készült el. Ezeken a
Skutecký-vel közös épületeken felül egyéni munkájaként a mérnök Bartoškának tervezett
társasháza említendő.
Bartoška társasháza Pozsony, Hradné údolie 17. (1933)
Az épület elhelyezkedését tekintve már az utcanév is beszédes. A „hradné údolie” Várvölgyet
jelent. A ház a várhegy oldalából nő ki, messzemenőleg kihasználva a völgy domborzati
lehetőségeit. Holesch a pazar dunai kilátásra szerkesztette a társasházat. A négy plusz
egyszintes, szigorú szerkesztésű, téglatest alakú funkcionalista tömeg a nyugati végen
megbomlik. Ez a rész emeli az épületet igazán egyedi alkotássá.
A 6 x 5 m-es modulrendszerben szerkesztett ház vasbeton pillérvázas teraszokban végződik.
E teraszoknak üvegezett északi oldala az észak-nyugati uralkodó szélnek hivatott ellenállni. A
délnyugati, Duna felőli sarkon egy őr figurális cementszobra látható. A megérkezés helye a
lapostető, melyre autóval szintben érkezünk.
Itt kapott helyet felépítményként a portás lakrésze a garázsokkal és a technológiai
helyiségekkel együtt. Eredetileg emeletenként egy lakással épült, mely az idő folyamán,
szokás szerint felaprózódott. Megközelítésükre felülről, lift és kétkarú lépcső használatával
nyílik lehetőség.
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EPILÓGUS

A nevek listája még nem teljeskörű, többek esetében, mint Bárkány Jenő (Eperjes), Steiner
Endre, Singer Oszkár (Nyitra), Levatich István, Kovács József (Késmárk), Tornallyai Zoltán
(Tornalja), Weisz Pál (Pöstyén), egyelőre nincs elég megbízható adat, velük kapcsolatban a
kutatást folytatni kell. Természetesen nem zárható ki további nevek, alkotók felbukkanása,
arról nem is beszélve, hogy a két világháború közötti turbulens időszakon kívül, az azt
megelőző és az azt követő időszak sem ismert eléggé.
Nem ismerjük Weinwurm Frigyes halálának pontos körülményeit, nincs pontos információnk
Vécsei Ignác budapesti éveiről, és felderítésre vár a publikációban említett építészek
nemzetközi kapcsolatrendszere is, különös tekintettel magyarországi kapcsolataikra. A
kutatást folytatni kell…

Budapest, 2021. február 25.
Nagy Iván DLA
egyetemi docens
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Koch Balázs fotográfus,
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tanulmány nem jöhetett volna létre.
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aláírásaikkal (forrás: Limes Tudományos szemle; 1999/2; 110. oldal)
Kép 35: A Zentralpassage archív fotója (forrás: FORUM; 1931; Zentralpassage; 153. oldal)
Kép 36: A Zentralpassage archív fotója (forrás: FORUM; 1931; Zentralpassage; 152. oldal)
Kép 37: A Zentralpassage földszinti alaprajza (forrás: FORUM; 1931; Zentralpassage; 153. oldal)
Kép 38: Az EVA fürdő alaprajza (forrás: FORUM; 1935; Das Thermalstrandbad in Piestany; 179. oldal)
Kép 39: Az EVA fürdő épülete a külső medencével (forrás: FORUM; 1935; Das Thermalstrandbad in
Piestany; 181. oldal)
Kép 40: Archív fotó a zenepavilon és a teniszpálya felé nézve (forrás: FORUM; 1935; Das
Thermalstrandbad in Piestany; 180. oldal)
Kép 41: Az EVA fürdő épülete a külső medencével (forrás: FORUM; 1935; Das Thermalstrandbad in
Piestany; 181. oldal)
Kép 42: A fürdő bejárata napjainkban (forrás: saját felvétel, 2020)
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Kép 43: Az EVA fürdő bejárata napjainkban (forrás: saját felvétel, 2020)
Kép 44: A Manderla épülete archív felvételen, éles kontrasztban a történelmi belváros szövetével
(forrás: FORUM; 1935; Hochhaus Manderla in Pressburg; 184. oldal)
Kép 45: Kovách Tihamér társasháza előtérben a Szentháromság-szoborral, a háttérben pedig a
templommal (forrás: SAV Archívuma, Pozsony, Kutatás időpontja: 2019.10.04.)
Kép 46: A társasház a földszinti Kovách Gyógyszertárral (forrás: SAV Archívuma, Pozsony, Kutatás
időpontja: 2019.10.04.)
Kép 47: Weinwurmék Phönix Biztosító székháza napjainkban (forrás: saját felvétel, 2020)
Kép 48 (bal felül): A mai Jesenskyho utca felőli Cour d’Honneour-ös homlokzat archív fotója (forrás:
Forum; 1936; Die Neubauten der Versicherungs-Gesellschaften "Assicurazioni Generali" und "Moldavia
Generali" in Pressburg; 173. oldal)
Kép 49 (jobb felül): A Cour d’Honneour-ös homlokzat archív fotója (forrás: FORUM; 1936; Die
Neubauten der Versicherungs-Gesellschaften "Assicurazioni Generali" und "Moldavia Generali" in
Pressburg; 174. oldal)
Kép 50 (alul): A mai Gorkého utca felőli hálós homlokzat archív fotója (forrás: FORUM; 1936; Die
Neubauten der Versicherungs-Gesellschaften "Assicurazioni Generali" und "Moldavia Generali" in
Pressburg; 175. oldal)
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