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Kalmár Miklós 

 

EGYETEMEK, EGYETEMI ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI 

STÍLUSOK A HATALMI PROPAGANDA 

SZOLGÁLATÁBAN 

 

A 20. század európai diktatúráiban különböző periódusokban, egymástól eltérő 

társadalmi, gazdasági körülmények között és egymással akár homlokegyenest 

ellentétes ideológiák szolgálatában a hatalmi propaganda – s vele a reprezentatív 

építészet – feltűnő hasonlósággal állt a rendszerek legitimálásának, 

megszilárdításának, illetve népszerűsítésének szolgálatába, s vállalta azok történelmi 

nagyságának hirdetését.  

 

 

Egyetem a Duce Olaszországában 

 

„Iskolák, templomok, kormányzati épületek, minisztériumok, repülőterek, posták, 

kultúrházak, parkok, kórházak, vasútállomások, operaházak, uszodák, szociális 

lakások garmadája épült fel – a fasiszta állam kialakulásával és megszilárdulásáva l 

párhuzamosan, az 1920-as és 1930-as években – Itália-szerte, amelyek célja nem volt 

más, mint a politikai rendszerváltás harsány hirdetése”.1 Ezeknek a nem egyszer a 

megjelenésükben is reprezentatívvá formált épületeknek az „új típusú civilizáció” 

                                                 
1 Paolo Nicoloso: Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista. Torino 2008. 

23. 
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hirdetésében, a „nép fasiszta átnevelésében”, a „fasiszta embertípus” 

megteremtésében nélkülözhetetlen szerepet szántak.  

Mussolini az 1935-ben indított etiópiai háború befejezése után hangot adott 

azon kívánságának, hogy – az olasz fasiszta állam történelmi nagyságának 

világméretű demonstrálása céljából –, az 1941-re esedékes világkiállítást Rómában 

rendezzék. Az időpontot 1942-re, a Marcia su Roma 20. évfordulójára kívánta 

módosíttatni, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fasiszta hatalomátvételre emlékező 

ünnepséghez a kiállítással nemzetközi nézősereget toborozhasson. Az Esposizione 

Universale Roma (EUR) a második világháború kitörése miatt elmaradt, 1938 és 1941 

között azonban komoly előkészületek történtek a város új szellemi arculatának 

kialakítása2 és a rendezvényhez szükséges urbanisztikai fejlesztések terén,3 a kiállítás 

tervezett helyszínén pedig a kivitelezési munkák is megkezdődtek. A világkiállítás 

számára a belvárostól 12 km-re, délnyugatra létrehozandó új városrész (E.U.R.-

negyed)4 központját az Olasz Civilizáció Palotájának teljes magasságában fehér 

márvánnyal burkolt, félköríves nyílásokkal tagolt épületkubusa képezte, amely a 

fasiszta szellemű kultúra emblematikus épülettípusaként tartalmi vonatkozásban, 

jellegzetes stílusjegyeivel pedig formai tekintetben évtizedeken át példát szolgáltatott 

a különböző rendszerek szolgálatában álló, propagandisztikus célú reprezentatív 

építészet számára. (1. kép) A világkiállítás területére Armando Brasini – a 20. századi 

diktatúrák jellegzetes épülettípusaként – egy toronyházat is tervezett. A felhőkarcoló 

a maga 450 méterével még a sztálini Szovjetunió hasonló emblematikus épületének, a 

                                                 
2 Ideológiai, propagandisztikus szándékkal közelítettek az ókori műemlékekhez: messziről láthatóvá 

kívánták tenni azokat, és oly módon restaurálni, hogy további évezredekig hirdethessék annak a 

korszaknak a nagyságát, amelyet a Duce birodalma közvetlen előzményeként akartak bemutatni. A 

legfontosabb munkát, Augustus sírjának restaurálását be is fejezték, és rendezték a császár 

nyughelyének környékét is. Nicoloso, P.: Mussolini architetto i. m. 46. 
3 Elkészült a Szent Péter teret a Teverével összekötő sugárút, a folyó felett két új hidat építettek, és 

befejeződött a Termini főpályaudvar tervezése is. 
4 A városrészt tervezésével a népszerű Marcello Piacentinit, a Mussolini által favorizált tervezőt bízták 

meg.  
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szintén Brasini által tervezett Szovjetek Palotájának 426 méteres magasságát is 

meghaladta volna.5  

 

 

1. kép Az Olasz Civilizáció Palotája Rómában, napjainkban. 

(Forrás: Wikimedia Commons6) 

 

A „fasiszta embertípus” ideológiai nevelését szolgáló reprezentatív építészeti 

alkotások sorában azonban a legfontosabb szerepet egy új egyetemi campusnak 

tulajdonítottak. Mussolini ugyanis – akárcsak jó egy évtizeddel később Sztálin a 

Szovjetunióban – új kereteket kívánt teremteni a hozzá, rendszeréhez és 

                                                 
5 A toronyház megépítésétől a Duce – feltehetően a nagyon magas költségek miatt – elállt. Nicoloso, P.: 

Mussolini architetto i. m. 242. 
6 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palazzo_della_Civilt%C3%A0_Italiana#/media/  

File:20070611_Rome_12.jpg, letöltés 2017. ápr. 27. 
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ideológiájához hű szellemi elit képzéséhez. Sztálinnal ellentétben azonban nem a 

természettudományos képzést állította előtérbe: Rómában a bölcsész- és jogászképzés 

kapott új épületeket. Ennek oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy míg a 

szovjetek az erőltetett iparosítási programhoz magasan kvalifikált műszaki 

értelmiséget akartak képezni, Olaszországban az „új típusú civilizációt” hordozó 

értelmiség ideológiai nevelésének tulajdonítottak nagyobb fontosságot.7 

 

 

2. kép A Sapienza Egyetem épülete Rómában, napjainkban (Forrás: Flickr.com8) 

                                                 
7 Paolo Nicoloso: Piacentini e Mussolini nella città universitaria di Roma 1932 -1935. In: L’Università e la 

città. Ed. Paolo Nicoloso. Bologna 2006. 231–232. Bővebben: Ormos Mária – Incze Miklós: Európai 

fasizmusok 1919–1939. Bp. 1976. 116–117. 
8 https://images.adsttc.com/media/images/55f7/312c/203e/c8a9/5b00/0123/large_jpg/courtesy-of-flickr  

-cc-seierseier-university.jpg?1442263313, letöltés 2017. ápr. 27. 
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A Duce 1930 és 1935 között az egyetemi campus és az épületek tervezésének 

egész folyamatát ellenőrzése alatt tartotta, és nem egy alkalommal személyes igényeit 

is megfogalmazta. Elvárta például a grandiózus méreteket: az új főépület 

nagyelőadójának például 10 ezer hallgatót kellett befogadnia, míg a földszintre 3 ezer 

fős aulát képzelt el. Az épületegyüttes átadását a diktátor – az eseményt szimbolikus 

jelentőségűvé emelve, egyben a reprezentatív beruházás politikai küldetését 

hangsúlyozandó –, 1935. április 21-ére, „Róma születésének napjára” tűzte ki. 

Minthogy a munkálatok erre az időpontra nem készültek el, a megnyitóünnepség et 

október 28-án, a Marcia su Roma évfordulóján tartották. (2. kép) Ezen Mussolini mellett 

III. Viktor Emánuel olasz király is részt vett – puszta jelenlétével is legitimálva a Duce 

uralmát.9 

 

 

A szovjet modell 

 

A sztálini Szovjetunió építészeti reprezentációjának legjellegzetesebb példái annak 

bizonyítására voltak hivatottak, hogy a forradalom valóban gyökeres, mindent átható 

változást eredményezett. A szovjethatalom szilárdságának és legyőzhetetlenségének 

képzetét keltették, miközben az uralkodó párt vezetése terrorisztikus módszerekkel és 

minden korábbit messze felülmúló mértékben igyekezett befolyást gyakorolni az 

emberek gondolkodásmódjára és mindennapjaira. A kommunista vezetők szeme előtt 

az új embertípus, a Homo Sovieticus lebegett.10 A Homo Sovieticus tudat- és 

jellemformálásában pedig a kommunista párt igényt tartott a szellem feletti 

hatalomra.11  

                                                 
9 Nicoloso, P.: Piacentini e Mussolini i. m. 243. 
10 Mihail Heller – Alekszandr Nyekrics: A Szovjetunió története. Ford.: Kiss Ilona. Budapest, 2003. 10. 
11 Heller, M. – Nyekrics, A.: A Szovjetunió i. m. 103. 
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3. kép A Moszkvai Állami Egyetem épülete Moszkvában, napjainkban 

(Forrás: Wikimedia Commons12) 

 

E cél szolgálatában kellett új épülettípusokat alkotni, illetve a régieket új 

funkcióval ellátni. Ebben az összefüggésben volt szükség a Szovjetek Palotájára, a 

Vörös Hadsereg Színházára, a Lenin mauzóleumra – a kultikus tiszteletben részesített 

vezetőre való emlékezés színhelyére –, és nem utolsó sorban az új egyetemre, a 

szocialista tudatformálás egyik legfontosabb központjára. Az új szellemű felsőoktatás 

fellegvára a Sztálin kezdeményezésére13 emelt új egyetemi épületegyüttes, a Lenin-

hegyen álló, reprezentatív moszkvai magasház, mai nevén a Lomonoszov-egyetem 

lett. A hatalmas méretű ingatlan területét a Moszkva folyó kanyarulatában, mintegy 

                                                 
12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Moscow_State_University_crop.jpg , letöltés 

2017. ápr. 27. 
13 Korántsem biztos, hogy személyesen a generalisszimusztól származott az ötlet, de mivel jóváhagyta 

azt, a későbbiekben így szerepelt a szakirodalomban. Benkhard Ágost: A Moszkvai Állami Egyetem 

épülete. Magyar Építőművészet, III. (1953) 1–2. sz. 13. 
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167 hektáron jelölték ki. A megalomán, be nem vallottan eklektikus épület terveit 1949-

ben fogadták el.14 (3. kép)  

A főhomlokzat a folyóra néz, a tervezők rálátást biztosítottak a városra és a 

környező tájra. Nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy a mintegy 6 ezer diák és a több 

száz oktató számára megszervezzék az új oktatási központ és a belváros közti 

közlekedést. 

 

 

A Rákosi-rendszer koncepciói 

 

A második világháború utáni Magyarországon kibontakozó kommunista diktatúra az 

építészeti reprezentáció eszközét nem pusztán a hangsúlyozottan példaképnek 

tekintett Szovjetunióhoz, hanem a mélységesen megvetett és határozottan elutasított  

jobboldali diktatúrákhoz is hasonló módon hatalmának alátámasztására, céljai 

elérésére, azok népszerűsítésére használta. A reprezentatív célú nagyberuházások 

ugyanazokra a célpontokra koncentráltak, mint a fasiszta Olaszországban, a hitleri 

Németországban vagy a sztálini Szovjetunióban, a hatalmi reprezentáció általuk 

közvetített tartalma a politikai–ideológiai előjelek azonossága vagy különbözősége 

ellenére hasonló volt. A Rákosi-rendszer reprezentációs célú építészetében bizonyos 

fokú önállóság mégis tetten érhető: nem a koncepcióban és a szándékban, hanem az 

egyes tervek, illetve megvalósult épületek részletképzésében, stílusvonásaiban. A 

kötelező szovjet példától való elhatárolódást a szocialista realizmustól idegen 

megoldások, nem egy esetben a fasiszta időszak olaszországi példáit idéző 

stílusvonások és némely modernista törekvések jelzik. Az elsődleges feladatok között 

Magyarországon is a közhivatalok új vagy újjáformálandó székházainak, gyűlések és 

                                                 
14 Benkhard Á.: A Moszkvai Állami Egyetem i. m. 14. 
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demonstrációk tartására alkalmas tereknek és épületeknek tervezése és építése 

szerepelt.15 A „szocialista embertípus” élettereiről a szocialista várostervezés volt 

hivatott gondoskodni. 

A „haladó értelmiség” képzése szempontjából a szocialista Magyarország 

számára is elsőrendű fontosságúvá vált a felsőoktatás rendszerének radikális 

átalakítása. A kommunista rezsim hosszú távon Magyarországot „elmaradt 

agrárországból” fejlett ipari országgá akarta változtatni. A Rákosi-korszak szovjet 

mintát követő16 erőltetett iparosítása és az építőipar mesterséges fellendítése 

sokszorosára emelte a képzett szakemberek iránti igényt.17 Már 1950-től igyekeztek 

minél több hallgatót műszaki pályára „csalogatni”.18 Ebben a folyamatban 

                                                 
15 1948-ban nyerte el az olasz racionalizmust idéző új formáját a Belügyminisztérium (később az 

Országgyűlés Irodaháza), a Honvédelmi Minisztérium két épülettömbből álló együttese 1949 -ben és 

1952-ben, az eredetileg Külkereskedelmi Minisztériumnak szánt tömb  a Honvéd utcában 1950–1951-

ben épült. A háború utáni évek építészetének szimbólumokat hordozó alkotása a Magyar Építőipari 

Munkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) székháza 1947 és 1950 között épült.  
16 Izsák Sándor: A moszkvai állami egyetem új épülete. Építés–Építészet I. (1950) 5. sz. 284. 
17 „[…] nagy különbség van a feudális és a népi demokratikus ország egyetemi oktatás jelentősége 

között. Azelőtt a lényeg az volt, hogy „intelligenciát” neveljen ki az egyetem, ma pedig a cél az, hogy 

minél több és jobb képzett mérnök kerüljön ki, hiszen népi demokráciánk azon áll vagy bukik, hogy 

mennyi szakkáderünk kerül ki az iparba.” – Jegyzőkönyv, készült a Budapesti Műszaki Egyetem 

tanárainak és a VK minisztérium kiküldötteinek, valamint Ormos Tibor MDP -titkár részvételével 1950. 

évi december hó 11-én megtartott értekezletről. 8.; Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. 

december 21. Kézirat. 7. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  

(https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemijegyzokonyvek_bme_epkozl_jkv/, letöltés 2017. 

ápr. 27.) 
18 „[…] a Népi Demokrácia a műszaki értelmiségnek minden lehetőséget megad, hogy az ország 

felépítésében tevékenyen részt vehessen. Soha még a tudományos munkának olyan megbecsülését nem 

tapasztaltuk, mint ma, amikor a tudományos kutatómunkát az állam a legmesszebbmenőkig 

támogatja.” A Műegyetem „[…] a mérnökképzésben és a tudományos kutatómunkában az oktatást még 

intenzívebbé teszi és rohamosan fejlődő hazánkat mind több és jobb mérnökkel látja el.” Budapesti 

Műszaki Egyetem Tanácsüléseinek Jegyzőkönyvei, 1949. szeptember 22. 3.; Dr. Vörös Imre dékán 

határozati javaslatot tesz, amit a Tanács elfogad; „A Budapesti Műszaki Egyetem tanári kara a Magyar 

Tudományos Akadémia javaslatára megvizsgálta a műegyetemi mérnökképzés kiszélesítésének 

lehetőségét, és arra a megállapításra jutott, hogy […] valamennyi fakultáson jelentékenyen, egyes 

karokon pedig kétszeresére is emelhető az első évfolyamra felvehető hallgatók száma, az oktatás 

minőségének biztosítása mellett. A Műegyetem tanári kara szocialista építésünk káderszükségletének 

fedezete érdekében készséggel vállalja az ezzel kapcsolatos nehézségek leküzdését és többletmunkát.” 

– Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21 . Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs. – 
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elkerülhetetlen volt a mérnökképzés korszerűsítése, s nyilvánvalóvá vált az is, hogy 

ehhez a meglévő műszaki oktatási kapacitás nem elegendő. 

A folyamat első lépéseként, az 1934-ben kibővített, s új elnevezést kapott 

Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem többszöri 

átszervezése után, az Elnöki Tanács 1949. évi 15. számú törvényerejű rendelete 

megalapította a Budapesti Műszaki Egyetemet.19 Ezzel párhuzamosan a vidéki 

városokban szakegyetemeket létesítettek: Vegyipari Egyetemet Veszprémben, 20 

Közlekedési Műszaki Egyetemet Szegeden.21 Megjelentek az „esti egyetemek” és a 

levelező, valamint a különböző gyorsított képzések is, ahol az arra érdemesített 

dolgozók napi munkájuk után kaptak lehetőséget arra, hogy továbbképezzék 

magukat, s a többnyire jelképes vizsgakövetelményeknek megfelelve, immár – 

legalábbis ideológiai tekintetben –, jól képzett szakemberekként vezető pozíciókba 

emelkedjenek.  

                                                 
1952-re 1938-hoz képest a hallgatók létszáma 983-ról 1285-re, az oktatóké 208-ról 979-re nőtt. 1949 és 

1951 között 23 új tanszék létesült. 
19 Ekkorra fejeződött be a háborúban megsérült egyetemi épületek újjáépítése is: „Az ígéret, amelyet 

Rákosi Mátyás és Gerő Ernő tettek, hogy támogatásukkal a rommá lett egyetem újból feltámad, nemcsak 

ígéret volt, mint a múltban, hanem valóság, mert Gerő Ernő személyesen sietett teljesíteni azt. A 

Műegyetem helye ott van a Párt mellett […] .” Budapesti Műszaki Egyetem Tanácsüléseinek 

Jegyzőkönyvei, 1949. szeptember 22. 3. Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. 

Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs. 
20 A Budapesti Műszaki Egyetem keretében létrehozott Nehézvegyipari Kar Veszprémben  1949. 

szeptember 26-án kezdte meg működését. Az új kar Veszprémbe történő telepítését a vallás - és 

közoktatási miniszter azzal indokolta, hogy a város környékén található vegyipari üzemek lehetőséget 

nyújtanak az oktatás gyakorlati kiegészítésére, a régióban működő felsőoktatási intézmény ugyanakkor 

elősegítve a Dunántúl további iparosodását, a későbbiekben önálló műszaki egyetemmé alakulhat át. 

1951-ben a Kar Veszprémi Vegyipari Egyetem néven önálló felsőoktatási intézménnyé vált s a 

tanulmányi idő kilenc félévre bővült.  
21 1951-ben önálló Közlekedési Műszaki Egyetemet létesítettek Szegeden, amely 1952 -ben Szolnokra 

költözött. Ezt 1955-ben Budapestre helyezték át, s Közlekedési Üzemmérnöki Karként beleolvasztották 

az Építőipari Műszaki Egyetembe, létrehozva ily módon az Építőipari és Közlekedési Műszaki 

Egyetemet.  
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A mérnökképzést a kommunista rezsim 1952-ben egy egészében új, Építőipari 

Műszaki Egyetem megalapításával is támogatta.22 „Népgazdaságunk fejlődésének 

jellege ugrásszerűen megnövelte a mérnökhallgatók létszámát. A többszörösére 

emelkedett hallgatólétszám következtében – különösen a budapesti Műszaki 

Egyetemen – tarthatatlan zsúfoltság következett be, ami nagymértékben hozzájárult 

egyrészt a tanulmányi színvonal romlásához, másrészt a lemorzsolódáshoz. Mivel a 

létszámemelkedés a jövőben tovább fokozódik, és 1955/56-ban a 9 féléves oktatás 

következtében egyszerre mintegy 3000-rel fog emelkedni, szükségessé vált – a többi 

egyetemek közt – egy új építőipari egyetem létesítése is” – nyilatkozta 1952-ben Rados 

Kornél, az egyetem rektora.23 Az új egyetem programjának összeállításához a 

Közoktatásügyi Minisztérium Tervezési és Statisztikai Főosztályának 1952. május 30. 

kelettel kiadott programja szolgált alapvetésként. A program részletes kidolgozása a 

Közoktatásügyi Minisztérium 1952. november 14-én kiadott, Az Építőipari Műszaki 

Egyetem tervezési alapjai című dokumentum koncepcióját követte, amelyben 

meghatározták az egyetemi karok profilját, valamint a létszámtervet is.24  

A műszaki tudományok közül nem az építészet, hanem a gépészet és a 

nehézipar voltak a Rákosi-korszak legkedveltebb ágazatai. 1952 májusában 

felvetődött, hogy a Műegyetemről a nehézipari képzést válasszák le Rákosi Mátyás 

Nehézipari Egyetem néven, ezt a tervet azonban viszonylag hamar elvetették, éppúgy, 

ahogy az új gyártástechnológiák oktatását szolgáló egyetem alapítására vonatkozó 

elképzelést is.25 Jogosan merülhet fel tehát a kérdés, hogy miért mégis az építőipar 

                                                 
22 Rados Kornél: Az Építőipari Műszaki Egyetem oktatásának néhány kérdése. Magyar Építőművészet 

IV. (1954) 7. sz. 265. A szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetemet 1955 -ben Budapestre helyezték át, s 

Közlekedési Üzemmérnöki Karként beleolvasztották az Építőipari Műszaki Egyetembe, létrehozva ily 

módon az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemet. Ezt azután 1967 -ben beolvasztották a 

Budapesti Műszaki Egyetembe.  
23 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
24 Uo. 
25 Uo. 
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kapott új egyetemet, kapott (volna) új épületet? A válasz egyrészt igen racionális: a 

régi, 19. századi épületek a gépész- és villamosmérnök-hallgatók igényeit jól ki tudták 

szolgálni, az építészeknek, statikusoknak azonban jóval nagyobb helyigényük volt.  A 

meglévő rajz- és előadótermek a mesterségesen megnövelt hallgatói létszámnak egyre 

kevésbé feleltek meg. Másrészt – s minden bizonnyal ez utóbbi szempont esett 

nagyobb súllyal latba –, a szocialista szellemű környezetalakítás, tudatformálás, több, 

kiemelten fontos beruházás esetében a hatalmi propaganda fontos eszközévé váló 

építészetet nemcsak új szervezeti formában, hanem olyan új épületekben kívánták 

oktatni, amelyek reprezentatív megjelenésükben is méltók a betöltendő funkcióhoz, a 

népgazdasági szempontból jelentős szocialista mérnökképzéshez.  

 

 

Az Építőipari Műszaki Egyetem alapítása 

 

Az Építőipari Műszaki Egyetem valójában az építészkarnak a Budapesti Műszaki 

Egyetemről történt leválasztásával jött létre. Rados Kornél26 1954-ben tett nyilatkozata 

szerint az új, szocialista igényeknek megfelelő színvonalú és mennyiségű 

munkavégzés egyedül ebben az új szervezeti formában válhat lehetségessé. 

Nehezményezte, hogy a műegyetemi oktatásban a gazdaságosság, a hatékony és a 

gyors kivitelezés szempontja minimális hangsúlyt kapott. Az új intézmény keretei 

között könnyebben megszervezhetőnek gondolta az építészhallgatók számára 

                                                 
26 Rados (Rosenthal) Kornél (Pozsonynádasd, 1901. febr. 25. – Budapest, 1985. máj. 27.) mérnök, 

egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1959). 1948–1950 között az Építéstudományi 

Intézet megszervezője és vezetője. 1950 szeptemberétől az Építőipari Műszaki Egyetem Építészmérnöki 

Karán egyetemi tanár, 1952–1954 és 1957–1960 között az az ÉME, majd az ÉKME rektora. A második 

világháború után vezető szerepet játszott a főváros újjáépítésében, a romtalanítási munkálatok 

irányítója, a legfontosabb közlekedési csomópontok (pl. Kálvin tér, Marx tér stb.) városrendezési 

tervezésének vezetője. Magyar Életrajzi Lexikon, online kiadás. (http://nori.gov.hu/nemzeti-

sirkert/budapest/farkasreti-temeto/rados-kornel-rosenthal-kornel/4419, letöltés 2017. máj. 22.) 
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kötelezően előírt gyakorlatokat is, ahol a fiatalok közvetlenül megismerhetnék a 

munkaeszközöket, a gépeket és a kiviteli munka korszerű követelményeit.27 A 

korábban már bevezetett, de „nem a megkívánt komolysággal” oktatott ideológiai 

tantárgyak óraszámát felemelnék, és kötelezővé tennék az orosz nyelv, valamint a 

honvédelmi ismeretek tanítását is. Nem maradhatott ki a kommunista szellemű 

politikai gazdaságtan sem: a „Dialektikus materializmus” és a „Marxista-leninista 

gazdasági világkép” nevű tárgyakat minden félévben kötelezően kellene hallgatni.28  

 

„Nevelőmunkánk főleg arra irányult, hogy a hallgatókban kialakítsuk a 

szocialista mérnök jellemvonásait – a tudatos fegyelmezettséget, az 

áldozatvállalást, az optimista munkakészséget. E feladat elvégzéséb en 

tanszékeink és a tanszemélyzetnek egyes tagjai is fokozottabban támaszkodtak 

a Párt és a DISZ szervezetekre, mert felismerték, hogy ha ezen a téren nincs meg 

az együttműködés, eredményes munkát nem végezhetnek” – vélekedett 1953-

ban Cholnoky Tibor, a Mérnöki Kar dékánja.29 

 

A rektor a szaktantárgyakkal sem volt maradéktalanul elégedett. Úgy látta, 

hogy nagyon sok az olyan párhuzamosság, amely szükségtelenül sok időt vesz el a 

modern kor követelményeinek leginkább megfelelő gyakorlati oktatástól, valamint az 

oktatás egészének szilárd alapot biztosító ideológiai képzéstől. Kollégáit nem egy 

esetben élesen megbírálta, amiért, úgymond, „teljesen irreális”, a valóságtól 

elrugaszkodott és akár kivihetetlen koncepciókat is elfogadnak diplomatervnek. 

Tudatában volt annak, hogy a tervezett reformok nagy anyagi befektetést igényelnek 

a kormánytól. Ezt azonban rövid időn belül megtérülőnek gondolta, hiszen a 

                                                 
27 Rados K.: Az Építőipari Műszaki Egyetem i. m. 266. 
28 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
29 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs. 
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gyakorlatias képzésben részesülő építészek vezette, a korábbinál racionálisabb 

beruházások jelentős összegeket takarítanak majd meg az államkincstár számára.30 

Az újonnan létrehozott egyetem öt karral működött. A legfontosabb az 

Építőművészkar volt, amely a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkezett. Fő célja 

a hivatalos programnyilatkozat szerint a „szocialista-realista építőművészet magas 

színvonalú művelése, tervépítkezések művészeti irányítása, önálló művészi 

épülettervezés, valamint települések tervezése” volt. E „pártos szólamot” a vezetőség 

nagy valószínűséggel azért állította előtérbe, hogy az ideológiai támogatás mellett 

céljai eléréséhez a kellő anyagi erőforrásokat is biztosítsa.31 A második helyen az 

Építőmérnökkar állt, ahol az ipari és magánépületeket építő mérnököket, valamint a 

városépítési-gazdasági mérnököket képezték. Előbbiek az építészet minden műszaki 

területének magas színvonalú művelésére, a tervépítkezések műszaki irányítására, 

ipari és magánépületek műszaki tervezésére, kivitelezésére és ellenőrzésére lettek 

volna hivatottak. A várostervező, illetve az építkezések gazdaságosságára felügyelő  

mérnököket a településekkel kapcsolatos műszaki, tervezési és beruházási munkák  

irányítására, a szocialista rendszer számára oly fontos városrendezés, 

településfejlesztés, az országos rendezési terv, az ezzel kapcsolatos népgazdasági 

tervek készítésére, ipartelepítésre képezték. Az Egyetemet ezen kívül Vízimérnöki kar, 

Közlekedés- és Hídépítéskar, valamint Gépészkar egészítette volna ki.32 A Gépészkar 

az eredeti tervek szerint megmaradt volna a Műegyetem épületében, az Országos 

Tervhivatal által felkért szovjet tanácsadó, Viktor Naumov professzor „javaslatára” 

azonban az új oktatási intézményhez sorolták át.33 

                                                 
30 Rados K.: Az Építőipari Műszaki Egyetem i. m. 267. 
31 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 6. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
32 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs. 

– A karok kiépítése több lépcsőben történt volna.  
33 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
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A tervezett egyetemi beruházásban a „gondoskodó állam” eszméje is testet 

öltött. A tervpályázat meghirdetése előtt, az épületekkel szemben támasztott előzetes 

követelmények között több „jóléti intézkedést” is megfogalmaztak. Ezek között 

kiemelt szerepet kapott a sportpálya létesítése fedett lőtérrel és uszodával. A 

hallgatókat ugyanis igyekeztek testedzésre ösztönözni, elsősorban azokat a 

sportágakat támogatva, amelyek a militáns hatalom számára a leghasznosabbak 

voltak. Helyet kapott volna továbbá egy 6 ezer főt befogadó központi étkezde, egy 

teljesen felszerelt, modern gépekkel ellátott orvosi központ, valamint – feltehetően az 

oktatók és családjaik számára fenntartott, valamint a kerület lakosságát is kiszolgáló – 

szülészeti centrum is.  

 

 

Új egyetem – új épület új stílusban 

 

A Budapesti Műszaki Egyetem új rajzi épületszárnyának és kollégiumának, valamint 

az újonnan alapított Építőipari Műszaki Egyetem campusának tervezésére 

közvetlenül a híres-hírhedt építészvitát megelőző, és az azt követő években került sor. 

A Révai József, a rendszer legfőbb kultúrideológusa, népművelési miniszter által 

nyilvánvalóan moszkvai sugallatra szervezett „vita” célja a szocialista realista stílus 

erőszakos kanonizálásával, jövőbeni egyeduralmának biztosításával, a tartalom és 

forma szocialista szellemű egységének megteremtése volt. Ennek elsősorban a hatalmi 

propaganda részét képező reprezentatív építészetben volt kiemelkedő jelentősége. A 

szocialista mérnökképzés fellegvárának szánt új egyetemi épületek pedig 

mindenképpen ezek közé sorolhatók.  

Az építészeti stílusválasztás kérdéséről szóló – a szabad véleménynyilvánítás 

demokratikus látszatát keltő –, eszmecserét 1951 áprilisában hivatalosan a Magyar 
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Dolgozók Pártja Agitációs és Propaganda Osztálya kezdeményezte.34 A javasolt 

tematika és a meghívott szakemberek névsora egyértelműen előrevetítette a résztvevő 

építészek szellemi mozgásterét és a vita a későbbiekben kötelező iránymutatásokká 

emelkedő konklúzióját. A konferencia a hivatalos napirend szerint Perényi Imre 

Nyugati dekadens áramlat a mai építészetben és Major Máté Zűrzavar mai építészetünkben 

című előterjesztését elemezve, a szocialista építészet stiláris kérdései és feladatai 

témakörét tárgyalta. A művészeti életet képviselő, meghívott szakértők között Lukács 

György filozófus és Bernáth Aurél festőművész is szerepelt. A „bírálóbizottság” elnöki 

tisztét Horváth Márton, az MDP Központi Vezetőségének és az Agitációs- és 

Propaganda Osztályának tagja, a Szabad Nép pártlap szerkesztője – aki végzettségét 

tekintve maga is építész volt –, töltötte be, míg az „ítélőbíróként” maga, Révai József 

szerepelt.35 Az elnökségnek Gerő Ernő és Farkas Mihály is tagjai voltak, és mindenek 

felett, maga „Rákosi elvtárs […] is […] igen komoly érdeklődéssel” követte az 

eseményeket. Akárcsak a korszak koncepciós pereiben, a végeredmény mindenki előtt 

előre ismeretes volt. A helyzet ellentmondásosságát azonban kitűnően jelzi, hogy a 

vitában a modernizmus stílusirányzatát a Szovjetunióból 1945-ben hazatért illegális 

kommunista, Major Máté képviselte, aki tisztában volt azzal, hogy semmiképpen sem 

kerekedhet a „szocialista építészet” ügye mellett kardoskodó, 1933-ban a Moszkvai 

Építészeti Egyetemen diplomát szerzett Perényi Imre fölé, aki hozzá hasonlóan 1945-

ben tért haza a Szovjetunióból.36 

Elsőként, a „vád” képviseletében, az 1949-től az Építésügyi Minisztériumban 

tevékenykedő, 1951-től a budapesti főépítészi posztot is betöltő, Perényi Imre kapott 

szót. Élesen bírálta a nyugati államok „kozmopolita, imperialista és elfajzott” 

                                                 
34 A vita lényegét és jelentőségét részletesen bemutatja: Prakfalvi Endre – Szűcs György: A szocreál 

Magyarországon. Bp. 2010. 61. 
35 Major Máté: Tizenkét nehéz esztendő, 1945–1956. A szöveget gond. és szerk. Fehérvári Zoltán, 

Prakfalvi Endre. (Lapis Angularis III. Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből ) Bp. 2010. 

234–266. 
36 Major M.: Tizenkét nehéz i. m. 234. 
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építészetét, majd kifejtette, hogy a szocializmust építő Magyarország sajnálatos 

módon semmilyen építészeti eszközzel sem fejezi ki ideológiai elkötelezettségét. A 

népi demokratikus fordulat számos, új feladat elé állította a tervezőket. Az építészek 

azonban ahelyett, hogy ezek megoldásához az irányt mutató szovjet példaképekhez 

nyúltak volna, a Nyugatot próbálták „majmolni”. Példaképpen a Nyiri István által 

1949-ben tervezett Sztálin téri [ma: Erzsébet téri – K. M.] buszpályaudvart elemezte: ez 

véleménye szerint nem volt más, mint a „formák trükkszerű, bravúros 

alkalmazásával, az építészeti múlt megcsúfolásával, ugyanakkor a környezet és a 

valós igények figyelmen kívül hagyásával az amerikai milliárdosok »vadnyugati« 

villáinak utánzása”.37 Perényi a kivitelezést is fölöslegesen drágának találta. Ezeket a 

vonásokat pedig olyan túlkapásoknak minősítette, amelyek miatt elengedhetetlenné 

vált egy reális, tiszta építészeti formanyelv érvényre juttatása, amely már csak a 

Szovjetunió iránymutatását figyelembe véve sem lehetett más, mint a szocialista 

realizmus.38 

Az előzőekben éles kritikával illetett Nyiri Istvánnak a Népstadion mellé 

tervezett, a szocialista realista művészet minden kritériumának messzemenően 

megfelelő metróállomása azonban egyértelmű tetszést aratott: Perényi ebben fedezte 

fel ugyanis a klasszikus hagyományoknak és a modern, szocialista kor 

követelményeinek ideális ötvözetét. 39 (4. kép) 

 

                                                 
37 Perényi Imre: 1951, a fordulat éve a magyar építőművészetben. Építés–Építészet II. (1951) 3. sz. 475. 
38 Perényi I.: 1951, a fordulat éve i. m. 475–476. 
39 Perényi I.: 1951, a fordulat éve i. m. 482. 
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4. kép A Népstadion metróállomás 1960-ban. Tervező: Nyiri István 

(Forrás: Uvaterv/Fortepan40) 

 

Eszmefuttatását az építész annak megállapításával zárta, hogy az építészet 

mindenkori és legfontosabb feladata a szocializmus „pozitív üzenetének” hordozása 

és ahhoz méltó formanyelven történő tolmácsolása. Legyen szó reprezentatív 

középületről, lakóházról, falusi családi házról, vagy iparcsarnokról. Gondolatai jobb 

megértése céljából építésztársainak a szovjet szakirodalom alapos tanulmányozását 

ajánlotta. És mi sem természetesebb annál, hogy a magyar építőművészet 

megreformálását pedig az orosz eredményekre támaszkodva javasolta.41 

A vitában ezután Major Máté Zűrzavar mai építészetünkben című, a modern 

építészet melletti „védőbeszédnek” szánt előadása következett. Az építészeti 

                                                 
40 http://fortepan.hu/?tags=&x=0&y=0&view=query&lang=hu&q=metr%C3%B3 , letöltés 2017. ápr. 27. 
41 Perényi I.: 1951, a fordulat éve i. m. 483. 
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alkotásokat a „használati” és „esztétikai” funkciót egymástól elválaszthatatlanul 

egyesítő objektumokként mutatta be, s hangsúlyozta, hogy azok mindkettőnek 

egyformán megfelelni kötelesek. Az esztétikai funkciót, vagyis a formát 

korszakonként, a közízléssel és az igényekkel együtt változó tényezőnek minősítette. 

Egy-egy új forma megjelenése azonban nem feltétlenül jelent a régitől való teljes 

elszakadást. Az ilyesfajta – természetesen az archaizálást elkerülő –, kontinuitás 

véleménye szerint azonban nem befolyásolja szükségképpen az épületek esztétikai 

megjelenését.42 Hangsúlyozta azonban, hogy a stíluskeveredés súlyos vétek: „Minden 

burzsoá építészet csúcsa az eklekticizmus.” – fogalmazott szinte védekezésképpen.  

Major előadásában – kötelező elemként –, az „osztálytársadalmak” építészeinek 

bírálata következett. A „nemzeti jelleget” mellőző, a „kozmopolitizmus” szelleme által 

egészen eluralt, „nyugati” művészetben ugyanis a gondoskodás és az esztétikum fent 

vázolt szerves egymás mellett élése helyett az önmagáért való forma, a célnélküli 

puszta reprezentáció dominanciája érvényesül. Ezzel szemben – folytatta Major – a 

magyarországi „új építészet” meghatározó nemzeti gyökerekkel rendelkezik, amelyek 

a 19. századig nyúlnak vissza. Addig a korig, amelyben a tudomány és technika 

fejlődése lehetővé tette a gépesítést és komolyabb vasszerkezetek gyártását.43  

Az előadó alapvető funkcionalista tételeket is megfogalmazott: a külső 

megjelenést, vagyis a homlokzatot főként az épület funkciójának kell meghatároznia. 

A homlokzat csak így lesz az épület elé helyezett maszk helyett „értelmes arc, ami 

hűen tükrözi a funkciót”.44 A homlokzati díszítés tekintetében azonban önmérsékletre 

intett: a szépség legfőbb forrásának magát a szerkezetet, a felhasznált anyagokat, a 

minőséget, a textúrát és a kivitelezés minőségét tekintette.  45 

                                                 
42 Major Máté: Zűrzavar mai építészetünkben. Építés–Építészet II. (1951) 3. sz. 17–18. 
43 Major M.: Zűrzavar i. m. 19. 
44 Major M.: Zűrzavar i. m. 20–21. 
45 Major az egyes építkezések várható költségeit is a terveket döntő módon befolyásoló szempontként 

vette számításba. A feltétlenül szükséges reprezentatív beruházásokon kívül, a mindennapi élet 

szükségleteit kielégítő épületek esetében a kiadások feltétlen mérséklését szorgalmazta. Az újonnan 
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Major előadásnak további részében attól sem riadt vissza, hogy kritikával illesse 

a Szovjetunió építészetét. Hangot adott ugyanis azon nézetének, miszerint az 1933-ban 

tartott építészeti kongresszus szocialista realista stílusra vonatkozó egyértelmű 

iránymutatása ellenére a szovjet építészetben formanyelvi káosz uralkodik. A 

szocialista realizmus stílusa – zárta beszédét meglepő határozottsággal –, még 

hazájában, a Szovjetunióban is kiforratlan. Semmiképpen sem időszerű tehát annak 

„szolgai módon” történő átvételét szorgalmazni mindaddig, amíg annak végleges 

elmélete és formanyelve ki nem alakul.46 

Könnyen elképzelhető, hogy még e burkolt kritika is milyen megdöbbenést, 

netán félelmet válthatott ki.47 A légkör olyannyira feszültté vált, hogy Révai is 

szükségét érezte egy –végső soron erősen kioktatás ízűre sikerülő – magyarázatnak: 

„Mi az összbenyomás a lezajlott vitáról? Kétségtelenül az, hogy a felszólalók csak 

Major elvtársat támadták – egyesek élesebben, nyíltabban, mások közvetve, kevésbé 

nyíltan. Perényi elvtárssal senki sem vitatkozott. […] Tehát több bátorságot, 

gerincességet, kiállást és az elvi álláspontok nyílt képviseletét kérem az elvtársaktól.” 48  

A hatalom kultúráért felelős politikusa azonban ezt követően „ítéletet” 

hirdetett. A szovjet tapasztalatok átvételét természetesen nem másolásnak fogta fel, 

                                                 
épített lakások méretét például a lehető legkisebbre csökkentette volna. Kis alapterületük ellenére a 

funkciót alaposan figyelembe vevő tervezéssel javasolta ezek jó használhatóságát biztosítani. A 

költségek redukálására az előregyártás, a szabványok egységesítése és a tipizálás nyújtott további 

lehetőségeket. Major M.: Zűrzavar i. m. 21. 
46 Ezt a tételt elsősorban a hagyományos orosz stílusnak a kongresszus határozatai ellenére történő 

mellőzésével támasztotta alá, amit a gyakorlatban feltehetően az indokolt, hogy a szocializmus 

megkövetelte változatosság ezen elemek másolásával esetlegesen hátrányt szenvedett volna. Major M.: 

Zűrzavar i. m. 23–28. 
47 Az építész maga így emlékezett vissza erre: „[Miután elhangzottak a beszédek – K. M.], megindult a 

vita. Azaz megindult volna, ha valaki elsőként jelentkezett volna. Az ilyenkor szokásos, kínos csend 

tette próbára az idegeket. Előbb Révai, aztán Horváth kezdte noszogatni a jelenlévőket. […] Elsősorban 

azok óvakodtak a szótól, akik végső fokon nekem adtak igazat, és nem tudták, hogy ezt miként mondják 

meg anélkül, hogy ártanának maguknak. […] Annál többen voltak az egyetértők, Perényi hívei, akik a 

vitától azt várták, hogy felszólalásukat érdemeik közé fogják sorolni.” Major M.: Tizenkét nehéz i. m. 

236. 
48 Révai József: Az új magyar építészet kérdései. Építés–Építészet II. (1951) 3. sz. 467. 
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hanem a szükséges segítség igénybe vételének. Az építőművészetet nem titkoltan 

ideológiai és ezzel egyszersmind politikai ügynek tekintette, amelynek szerepe, 

hasznossága a kommunista rendszer hatalmi propagandája részeként ölt testet. 49 

Átfogó bírálatban részesítette a „fordulatot” megelőzően érvényesülő modernista 

irányzatok képviselőit, akiket határozottan az általa preferált formanyelvre való 

áttérésre és önkritika gyakorlására ösztönzött: „Attól senki nem lesz opportunista, 

hogy felülbírálja korábbi nézeteit.”50 – fogalmazta meg elvárásait a miniszter. 

Határozottan kinyilvánította, hogy a modern stílusban épített épületekkel „elégedetlen 

a kormány, a Párt és a nép; mert túl drágán építenek csúnyát”. Mintegy elrettentő példaként 

attól sem riadt vissza, hogy sorra vegye azokat az alkotásokat, amelyek még 

„évtizedekig állni fognak a mi szégyenünkre”. A „fényűző” MÉMOSZ „kastély-székház”, 

amely maga a „betonba öntött szindikalizmus” elsőként szerepelt ebben a sorban: „[E 

– K. M.] tekintetében egységfront van Perényi és Major elvtárs között: mindketten meg 

vannak vele elégedve. [Pedig – K. M.] a székháznak széles nagy folyosói vannak, 

mintha úri kaszinó lenne, vagy mintha a parlamenti folyosókat akarták volna 

utánozni. Ennélfogva a munkaszobák […] kicsik. Rosszul használták ki a teret a 

tervezők.”51 Mindezeket összegezve a székházat semmiképpen sem találta sem 

méltónak, sem alkalmasnak arra, hogy a Párt és a tömegek közti közvetítő szerepet 

betöltő, jelentős szakszervezet otthonává váljon. A helyzet visszásságát kitűnően 

mutatja, hogy Perényi a hatalom elvárásait messzemenően kiszolgáló 

előterjesztésében valóban nem tett említést a MÉMOSZ-székházról, e tekintetben 

valóban „egységfront jöhetett létre közte és Major elvtárs között”. Sőt, feltehetően 

                                                 
49 Révai J.: Az új magyar építészet i. m. 468. 
50 Révai J.: Az új magyar építészet i. m. 467. 
51 Révai J.: Az új magyar építészet i. m. 470. – Megjegyzendő, hogy a stílusában az olasz racionalizmust 

idéző épület, a későbbi országgyűlési irodaház, tervezésében Benkhardt Ágoston, Gábor László, 

Gádoros Lajos mellett a két háború között modernista stílusban dolgoz ó, majd 1953 és 1955 között a 

budapesti főépítész hivatalát is betöltő, szocialista ideológussá emelkedő Preisich Gábor is részt vett.  
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valóban meg volt elégedve az épülettel, hiszen annak tervezésében Gádoros Lajossal, 

Preisich Gáborral és Szrogh Györggyel ő maga is részt vett.  

Révai a szakszervezeti székházhoz hasonló éles hangon bírálta a rakparti 

Belügyminisztérium palotáját is: „Nem is beszélek a Belügyminisztériumról, amely 

messziről úgy fest, mint valami papírskatulya, amelybe szarvasbogarakat rak a gyerek 

és lyukat fúr bele, hogy a bogarak levegőt kapjanak.”52 Nem kerülte el figyelmét a 

„kacsalábakon” álló csepeli tanoncotthon és a Szabad Nép székházának homlokzata 

sem, ahol a nyílászáróik „Nem [is – K. M.] ablakok, hanem »zárható nyílások«, 

amelyekkel több a kár, mint a haszon.”53  

A magyarországi építészek számára Révai követendő nemzeti előképként a 

polgári forradalmak építészeti stílusát, a klasszicizmust jelölte meg. A klasszicizmust, 

„mert akkor még az ember volt a mérték”. Pollack Mihály, Hild József, Lajta Béla, 

valamint Lechner Ödön alkotásait tartotta elsősorban alkalmasnak arra, hogy kellő 

mérlegelést követően helyet kaphassanak az új formavilágban. Konkrét építészeti 

előképek meghatározására azonban nem vállalkozott. Általánosságban kerülendőnek 

vélte az archaizálást, a hagyományok létjogosultságát csak a modern kor igényeinek 

való megfeleltetés esetén ismerte el. Vitát lezáró konklúziójában a politikus az 

építészetet, mint a legmaradandóbb műveket teremtő művészeti ágat közüggyé 

nyilvánította, a stiláris kérdések további mérlegelését pedig ennek megfelelően az 

Építésügyi Minisztérium hatáskörébe utalta. Feltehető azonban, hogy a „szocialista-

realista építőművészet magas színvonalú művelését”,54 csak fiatal, „a Párt és a DISZ 

szervezetekkel szoros kapcsolatot tartó, tudatosan fegyelmezett és optimista, 

szocialista mérnökök” kezében látta volna biztosítottnak.55 Beszéde befejezéseként a 

                                                 
52 Révai J.: Az új magyar építészet i. m. 470. 
53 Révai J.: Az új magyar építészet i. m. 470–471. – Részletesen elemzi: Prakfalvi E. – Szűcs Gy.: A szocreál 

i. m. 61–62. 
54 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 6. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
55 Ismét az Építőipari Műszaki Egyetem Mérnöki Kara dékánjának szavait idézem 1953 -ból. Az 

Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
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politikus éppen ezért az építészképzés felülvizsgálatát és megreformálását 

szorgalmazta.56 

1951 áprilisában, az építészvita időpontjában, a Budapesti Műszaki Egyetem új 

rajztermi épületének, már készen állottak a Rimanóczy Gyula által készített tervei Az 

építész nemcsak szakmai szempontból, hanem az ideológiai környezet tekintetében is 

különösen nehéz feladattal nézett szembe. A tervezendő épületek funkcióján messze 

túlmutatott a velük szemben a legfelsőbb körökben megfogalmazott reprezentációs 

igény, amelynek a szigorúan megszabott stiláris keretek között kellett volna 

megfelelni.  

Helyszínül a már álló, századfordulós egyetemi épületek és a Petőfi híd budai 

hídfője közötti területet jelölték ki. Rimanóczynak olyan építészeti megoldásokat 

kellett találnia, amelyek az új és régi épületek között harmóniát teremtve – legalább a 

Duna-part felőli homlokfrontokkal – esztétikai élményt is nyújtanak. Az új egyetemi 

épületeknek – azok funkcióján messze túlmutatva, feltehetően Moszkva mintáját 

követve –, a főépület hangsúlyos tömegével, a folyó felé néző homlokzattal, a 

szimmetriatengelybe állított bejárattal és a nagyméretű ablakokkal a jövendő 

városképben is fontos szerepet szántak.57  

Rimanóczy azonban – akinek építészi ízlésének alakulására nagy hatást 

gyakoroltak az 1920-as években több európai országban tett tanulmányutjai is – nem 

kívánt teljesen megfelelni a „szocialista-realista elvárásoknak”. A belső terek általános 

elismerést arató kialakításáért 1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, az általa tervezett 

épületek külső megjelenése azonban korántsem kapott egységes dicséretet: a 

homlokzatokat és bizonyos építészeti részleteket a bírálók nem találták méltónak a 

szocialista mérnökképzés új fellegvárához.58 Ezek ugyanis – mindössze egy-egy 

                                                 
56 Uo. 
57 Bonta János: A budapesti Műszaki Egyetem új épületei. Magyar Építőművészet II. (1952) 3. sz. 107.  
58 Bonta J.: A budapesti Műszaki Egyetem i. m.112. 
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„kötelező” szocreál díszítőelem felhasználásával –, megjelenésükben alapvetően 

skandináv példákat követtek.59  

A tervezőt a legfőbb kritika tehát éppen az ideológiai szempontból fontos 

reprezentatív épülethez nem megfelelő stílus megválasztása miatt érte. Az épületeket 

esztétikusnak és jól használhatónak találták ugyan, nem tekintették azonban jelentős 

mérföldkőnek a szocialista-realista építészet hazai történetében, amely stílus, 

úgymond, egyszerre régies és újszerű, „nem ábrándozik a múltról, nem 

arisztokratikusan konzervatív, régies, antik; a szocialista realizmus a hagyományokat 

folytató új stílus. Az új stílus legfőbb jellemzői az új és lendületes, nagyvonalú 

kompozíciók. Formái nem sápadttá stilizált régiek, hanem legelsősorban kiforrott 

klasszikus nemzeti formák, és ezek mellett, ezekhez hasonló erejű, plasztikájú, 

egészséges, lendületes, a népi és a nemzeti hagyomány talaján nőtt új formák.”60 A 

szocialista-realista művészet szigorú őrei érzékelték tehát Rimanóczy épületeinek az 

ortodox iránytól eltérő voltát, azt a felfogást, amellyel az építész egyes részletekben 

egyértelműen a 20. század első harmadának itáliai, lombard stílusvilágát, 

formakincsét idézte meg.61 Érzékelték az 1930-as években a kortárs római építészet 

igézetében alkotó, s ezt az „ellenséges ideológiát szolgáló” mesterségbeli, stiláris 

tanultságát és tapasztalatát 1945 után is életben tartó tervező62 formavilágának elegáns, 

ám egyértelmű kitérését a kötelező érvényűre emelkedett stiláris követelmények elől.  

Lázadásnak azonban szerencsére nem minősítették művét, inkább a 

használható, a célnak végső fokon megfelelő, „megtűrt” kategóriába sorolták. A 

műegyetemi „R” épület még Perényi Imrének az építészvitában elhangzott 

előadásában is visszafogott dicséretben részesült. Az alkotó konzervatív stílusának 

                                                 
59 Prakfalvi E. – Szűcs Gy.: A szocreál i. m. 107. 
60 Idézi: Prakfalvi E. – Szűcs Gy.: A szocreál i. m. 114. 
61 Prakfalvi E. – Szűcs Gy.: A szocreál i. m. 103. 
62 Többek között a pasaréti Szent Ferenc-rendi templom és zárda (1933–1934), a hozzá kapcsolódó 

autóbusz-végállomás (1937), a bosnyák téri Páduai Szent Antal-templom (1944), a Cházár András utcai 

Postás Nyugdíjas Otthon (1937). 
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éppen nyilvánvaló eleganciája volt az a vonás, ami az előadó véleménye szerint a 

művet a modernista épületek átlaga fölé, így a megtűrhető kategóriába emelte.63 Igaz, 

az építész az antik elemek stilizált felhasználásával – sajnálatos módon – eklekticizáló 

modort alakított ki, amely vonások pedig „nem magyar jellegűek és ezért a tömegek 

számára érthetetlenek is”.64 (5. kép) 

 

 

5. kép A Budapesti Műszaki-és Gazdaságtudományi Egyetem „R” épülete 

napjainkban (Forrás: Wikimedia Commons65) 

 

Az 1952-ben újonnan alapított, ám soha fel nem épített Építőipari Műszaki 

Egyetem épületkomplexumának elhelyezésével kapcsolatban több építési helyszín is 

szóba került: Lágymányos kézenfekvőnek tűnt, hiszen a Petőfi hídtól délre fekvő 

                                                 
63 Perényi I.: 1951, a fordulat éve i. m. 477. 
64 Az idézetet közli: Prakfalvi E. – Szűcs Gy.: A szocreál i. m. 103. 79. jegyz. 
65 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Aquincum_%28ship, letöltés 2017. ápr. 27. 
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terület a Budapesti Műszaki Egyetem campusának közelében helyezkedik el. Folytak 

azonban tárgyalások a Sztálin híd (a mai Árpád híd) pesti hídfője mellett fekvő, akkor 

még kevéssé beépített területről és Aquincum is a lehetséges helyszínek között 

szerepelt.66 Végül az építési területet a Petőfi hídtól délre, vagyis a korábban egyszer 

már tervezett műegyetemi bővítés helyére,67 az Irinyi József utca és a Duna-part között 

elhelyezkedő területre jelölték ki.68 Ebben az esetben is alapelvként szögezték le, hogy 

az új épület két városképileg is fontos nézettel kell rendelkezzen: eggyel a híd felől, a 

másikkal pedig a Duna oldaláról. A tervezésnél ennek megfelelően a folyó enyhe 

kanyarulatát is figyelembe kellett venni, valamint számolni kellett a nagy tömegek 

mozgatásával, illetve a későbbi, szükség szerinti bővítéssel. Összességében tehát olyan 

tervet kellett készíteni, amely a kivitelezés szempontjából reális, ugyanakkor jó 

építészeti színvonalú, esztétikus és persze – a szocialista építés, az ennek részét képező 

mérnökképzés céljának megfelelően – reprezentatív is.69 

Az Építőipari Műszaki Egyetem épületkomplexumának tervezésére 

meghirdetett pályázatra beérkező hat művet 1954-ben bírálták el.70 A Juhász Jenő és 

munkatársai alkotta koncepció az épület középső traktusában egy – az olasz és a 

szovjet reprezentatív építészet kelléktárából merítő – toronyépületet képzelt el, amely 

az épület jelentőségét, az új egyetem fontosságát kívánta hangsúlyozni. A torony terve 

                                                 
66 Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 156. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs.  
67 Bonta J.: A budapesti Műszaki Egyetem i. m. 109. 
68 Preisich Gábor: Építőművészeti tanácskozás Budapest általános városrendezési tervéről. Magyar 

Építőművészet IV. (1954) 1–2. sz. 6. 
69 Trautmann Rezső: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata. A bírálóbizottság zárójelentése. 

Magyar Építőművészet IV. (1954) 1–2. sz. 19–23. 
70 Az Építőipari Műszaki Egyetem 1953. július 21 -én megtartott egyetemi tanácsülésén a megjelentek 

foglalkoztak az új egyetem építésének kérdésével: „A létesítendő új egyetem építkezését az egyetemi 

tanács tagjai és az Egyetem dolgozói előtt fontosságának megfelelően ismertetni és népszerűsíteni kell.” 

– Felelősnek Rados Kornél rektort jelölték, a határidőt folyamatosnak tekintették. Az Építőipari Műszaki 

Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 4. Ép. ip. ME. 52.-12.712/Cs. „Megállapítást nyert: Az 

új egyetem tervpályázatának bírálatát 1953. október 1 -ig be kell fejezni”. Ennek felelőse ismét a rektor, 

Rados Kornél lett. Az Építőipari Műszaki Egyetem programja. 1952. december 21. Kézirat. 5. Ép. ip. ME. 

52.-12.712/Cs.  
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azonban ellentétes volt a pályázat egyik fő kritériumával, miszerint a Duna-partra ne 

tervezzenek a közeli Gellérthegy miatt amúgy sem kellően érvényesülő magasházat. 

A bírálóbizottság ennek megfelelően a Juhász-féle tervek fő hibájának a túlméretezett 

és kihasználhatatlan tornyot tartotta, kiemelve, hogy az nem csupán a városképi 

követelményeknek mond ellent, hanem szükségtelen is. További kritikával illették a 

„merev épületszerkezetet” és a Petőfi híd elképzelt, túlzottan sematikus lezárását is. A 

terv a közeli városrészek jelentős átépítését igényelte, felvetette a műegyetemi 

épületek „építészeti összefogását”, mindezzel pedig irreális magasságokba emelte a 

kivitelezés költségeit.71 

Másképp képzelte el az új egyetemi épületet a Károlyi Antal vezette 

munkacsoport: a rendelkezésre álló terület egészét beépítették volna oly módon, hogy 

az egymással árkádsorral összekötött épületszárnyak egy belső udvart fogjanak közre. 

A középpontba – ismét nem véletlenül –, ők is egy reprezentatív tornyot emeltek 

volna. A kritikusok ezt szintén funkciótlannak és indokolatlanul drágának tartották. 

Nem aratott tetszést az Irinyi utcára nyíló nagyszabású bejárati kompozíció sem: 

elismerték ugyan annak reprezentatív kialakítását, hiányolták azonban a városképpel 

való szoros kapcsolatot. A homlokzati kialakítást pedig nem egyedinek, hanem „az 

utóbbi építészeti törekvések egyvelegének” minősítették. A terv legfőbb erényének a 

kissé túlzó méretek ellenére is célszerű alaprajzot és az épületegyüttes átgondolt 

közlekedési rendszerét tartották.72 

A Kiss Tibor vezette mérnökcsoport által benyújtott terv a bírálók véleménye 

szerint „nem fejezi ki a Műegyetem eszmei tartalmát”. A rendelkezésre álló területen 

elszórtan elhelyezett épületekben a különböző rendeltetésű termek szervetlenül és 

                                                 
71 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 24. 
72 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 24. 
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rendszertelenül követték volna egymást. Az elképzelés a városnegyed rendezésének 

egészére vonatkozóan sem tartalmazott átfogó koncepciót.73 

Az új egyetemi campus megépítésére az a Nyiri István is pályázott, akinek a 

Sztálin térre 1949-ben tervezett buszpályaudvarát az építészvitában Perényi Imre a 

legmaróbb gúnnyal figurázta ki. Igaz, ugyanekkor a Népstadionhoz kapcsolódó 

metróállomás ugyancsak Nyiri rajzolta tervét viszont követendő példaképként 

értékelte.74 Nyiri az új egyetem helyszínéül szinte egy új városrészt szándékozott 

felépíteni. Az új tömböket az Irinyi utcától egyéb, más funkciójú épületekkel 

választotta volna el, a déli oldalra pedig nagyszabású parkot tervezett. A főépület 

alaprajza majdnem szabályos négyzetet alkotott, amit a bírálók is mint „ideális pontot” 

kezeltek. Helytelenítették azonban, hogy a koncepció nem veszi figyelembe a Duna 

kanyarulatát, beépítési elképzelése tömör, majdhogynem zsúfolt, a tervezett 

főhomlokzat pedig kissé komorra sikerült. Erénynek tekintették ugyanakkor a 

térkapcsolatok átgondoltságát, és nem utolsó sorban az egész elképzelés reális 

kivitelezhetőségét.75 

Rimanóczy Gyula, a műegyetemi „R” épület tervezője, a zsűri szerint a 

homlokzatokon és az alaprajzon is újszerű és változatos megoldásokat alkalmazott: 

kiemelkedő művészi színvonalon oldotta meg például a hídfő lezárását. Ám ő is 

irreálisan nagy, kihasználatlan és egyben gazdaságtalan terekkel dolgozott, elsősorban 

ennek volt betudható, hogy a megrendelők ezt a tervet sem támogatták.76 

A Weichinger Károly tervezte új egyetemi főépület a Duna vonalát követte, míg 

a hátoldalon szabályos formák szerint elhelyezett pavilonépületekkel igyekezett 

kapcsolódni a környező városrészhez. Nyiri Istvánhoz hasonlóan ő is kialakított egy 

                                                 
73 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 24. 
74 Lásd korábban és a 36. jegyzet. Megjegyzendő, hogy Nyiri István Lauber Lászlóval 1938 és 1940 között 

a Szabadság téri Pénzintézeti Központ szigorúan racionalista, ám kevéssé sikerült épületén is dolgozott. 
75 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 24–25. 
76 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 25. 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

87 
 

belső parkot, amelyen áthaladva a diákok a különböző helyszíneket gyorsan és 

könnyen közelíthették volna meg. A főbejárat a Duna felől nyílt, a tantermek azonban 

hátulról, a park felől is megközelíthetőek lettek volna. Az épület alaprajzi elrendezését 

a rend és az átláthatóság jellemezte. A bírálóbizottság elismerte, hogy a terv „magas 

színvonalon áll, derűs és optimista”, valamint megvalósítása sem lehetetlen. Az 

egyedüli kritika az épületek közötti túl nagy távolságokat illette.77 

 

 

6. kép Az Építőipari Műszaki Egyetem győztes pályázata. Tervező: Weichinger 

Károly (Forrás: Wikimedia Commons78) 

 

A döntéshozók a Rimanóczy Gyulával egyazon generációhoz tartozó, 

tanulmányait hozzá hasonlóan a Budapesti Királyi József Nádor Műegyetemen 

folytató Weichinger Károlyt nyilvánították a pályázat győztesének. (6. kép) Weichinger 

ifjúkorában, a ’20-as-30-as években, a római építészeti ízléshez és mintakincséhez 

kötődött, amely hatás egyházi épületeiben egyértelműen meg is mutatkozott.79 E 

tapasztalatait és inspirációit Weichinger az „új korban” is érvényesíteni kívánta. Talán  

                                                 
77 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 26. 
78 Letöltés: 2017. ápr. 27. A kép jelenleg nem elérhető. 
79 Többek között a pálos kolostor épülete a Gellérthegy lábánál (1934), a pécsi pálos templom (1937), a 

budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium (1936) 
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erre vezethető vissza a döntéshozók által nagyra értékelt rend és átláthatóság, 

valamint minden bizonnyal a magas mesterségbeli színvonal is, amelynek a zsűri 

prioritást biztosított a szocialista-realista formahűség szigorú követelmény ével 

szemben.  

A második díjat az építészvitában súlyos vádakkal és jelentős dicsérettel is 

illetett Nyiri István kapta.80 Nem az építészeken és nem is a szocialista realizmus iránt 

elkötelezett bírálókon múlt tehát, hogy az Építőipari Műszaki Egyetem monumentális 

épületeinek tervei végül papíron maradtak.81  

Az Építőipari Műszaki Egyetem épületei végül nem készültek el, sőt maga az 

intézményi leválás sem fejeződött be teljes mértékben. Ahogy az elképzelés 

megfogalmazásának, úgy meghiúsulásának oka is a politikában keresendő: Sztálin 

1953-ban bekövetkezett halála, valamint Rákosi Mátyás távozása a hatalomból, 

továbbá Nagy Imre költségeket racionalizáló politikája véget vetett a grandiózus 

elképzeléseknek. 

Az építészeti alkotások költségigénye, valamint a kivitelezés időigényes volta 

mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy az építészet a történelmi korszakváltásokhoz a 

                                                 
80 Trautmann R.: Az Építőipari Műszaki Egyetem tervpályázata i. m. 26–27. 
81 A építkezéssel kapcsolatos gondokkal már az 1953/54 -es tanévben foglalkoztak az egyetem 

tanácsülésein: „Aggodalommal nézzük új egyetemünk építése [sic!] megvalósulásának tologatását, a 

tervpályázat lebonyolítása után. E téren az Oktatásügyi Minisztérium határozott kiállására és sürgős 

intézkedésére van szükség.” Az Építőipari Műszaki Egyetem egyetemi tanácsülésének jegyzőkönyvei, 

1954. február 26. 97.; „Az elmúlt évben az új Építőipari Műszaki Egyetem építkezésével kapcsolatos 

tervpályázat pozitív eredménnyel zárult. A beruházás megvalósításában azonban komoly nehézséget 

jelent, hogy az O. M. a jelen időpontig nem tudta még a megfelelő bázisadatokat szolgáltatni, amelyek 

alapján a Párt és a Kormány program szellemében és annak megfelelően az új egyetem programja 

átdolgozható lett volna és a műszaki tervezést meg tudtuk volna kezdeni, noha az 1954. évi tervhitelben 

az egyetem tervezési költségei már be vannak állítva.” Az Építőipari Műszaki Egyetem egyetemi 

tanácsülésének jegyzőkönyvei, 1954. február 26. 112.; Beszámoló az Építőipari Műszaki Egyetem 1953. 

évi gazdasági-pénzügyi működéséről: „Az Egyetem vezetősége a Pártkongresszus elé fogja vinni azt a 

problémát, mely felhívja a figyelmet arra, hogy az Építőipari Műszaki Egyetem oktatása megfelelő 

műhely és laboratóriumok nélkül nem történhet meg kellő mértékben. Az Építőipari Egyetem 

építkezését el kellett halasztani, ez azonban nem jelentheti azt, hogy az Egyetem ne bírjon olyan 

műhelyekkel, hogy a gyakorlati oktatást ne lehessen kimélyíteni.” Az Építőipari Műszaki Egyetem 

tanácsülésének jegyzőkönyvei, 1954. május 21. 160. – Rados Kornél rektor hozzászólása.  
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művészeti ágnál lassabban, több kontinuitást magával hordozva tudjon csak reagálni. 

Miközben a kultúrpolitika azonnal meghirdethette a dolgozók társadalmával egy 

ütemre haladni és fejlődni képes szocialista, realista és mindenekelőtt haladó 

művészet jelszavát, addig az alkotó építészek elsősorban az 1920-as és 1930-as években 

magukévá tett funkcionalista szemlélettel, és az annak megfelelő modernista stílussal 

közelítettek a megoldandó problémákhoz. Hiába vette kezdetét szinte a 

„felszabadulás” után azonnal – nem egy esetben éppen a Szovjetunióból hazatérő, 

tanulmányaikat ott folytató vagy ott szakmai tevékenységet is űzők irányításával és 

sugallatára – az építészszakma ideológiai és politikai alapon történő tagolódása, a 

módszerek és a stílus, valamint a szerkezetek modernista jellegének óhajtásában széles 

körben egyetértettek.82  

A kvalitás és racionalitás tehát az építészvita után, az ott kötelező érvényre 

emelt formai, stiláris jellemzők ellenére is döntő tényezőnek bizonyult a tervezett 

reprezentatív beruházások, köztük az egyetemi épületek politikai tekintetben minden 

bizonnyal megbízható, ideológiailag jól tájékozott bírálói szemében. Az 1951-es, 

dermesztő légkörű vitát követő mégoly doktrínér állásfoglalás sem jelenthetett igazi 

korszakhatárt, nem hozhatott teljes elhatárolódást sem a korábbi korokból, sem más 

iskolákból idézett építészeti megoldásoktól. És nem nyitott „tiszta lapot” az építészeti 

megrendelések területén sem. A továbbiakban is elnyerhettek jelentős megbízásokat a 

két háború között tanult és már akkor is alkotó generációhoz tartozó konzervatív-

funkcionalista építészek, akik a megtűrt tartományban maradva egyes esetekben 

jobban, máskor kevésbé vetették alá magukat a hivatalos követelményeknek. 

 

 

                                                 
82 Prakfalvi E. – Szűcs Gy.: A szocreál i. m. 21–23. 
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