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A Holnap Kiadó 2017-ben Hild Józsefrõl je-
lentette meg Az építészet mesterei sorozat
újabb (16.) kötetét Havas Gyöngyvér fiatal
mûvészettörténész tollából. Az elõszót Sisa
József írta, aki megemlítette, hogy a sorozat-
szerkesztõ az idõközben elhunyt Gerle János
építészettörténész volt. A mû négy nagy feje-
zetre tagolódik: Hild József élete (1789–1867)
és tanulmányai, polgári építészete, szakrális
alkotásai, életmûvének utolsó korszaka.

Apja, Hild János építész készítette 1805-
ben Pest város elsõ városrendezési tervét. Az
ifjú Hild József Bécsben tanult, majd apja vál-
lalkozásainál segédkezett. A galántai Ester-
házy család szolgálatában álló Charles
Moreau klasszicista építész volt a mestere. A
szerzõ a korabeli folyóiratokból Szemere Ber-
talan városfejlesztési elemzéseit idézi Hild
munkásságára vonatkozóan. „Miben áll az
épületek szépsége?” – teszi fel a kérdést Hild
nyomán. És a választ az építész segítségével
adja meg: „Az épületek szépsége az egész és
egyes részeknek csinos alakjában áll, (…) az
egész épület, valamint egyes részei is rész-
arány s szépmérték szabályai szerint rendez-
tessen el.” A következõ fejezet a magyar nyel-
vû építészeti tankönyvekrõl és az oszlopren-
dek szerepérõl szól. 

Hild József könyvtárában 550 darab építé-
szeti könyv volt. Ezt az adatot onnan tudhat-
juk meg, hogy az építész ellen 1856-ban csõd-
eljárást folytattak le, és könyvtárát ekkor lel-
tározták. Anyagi gondjai fia adósságának át-
vállalásából alakultak ki. 

Hild József a reformkori Pesten 540 klasszi-
cista épületet épített, 100 legénnyel dolgo-
zott. Az ennek a számnak „csak” a felét telje-
sítõ Pollack Mihállyal rivalizálva õ határozta
meg a város városképét. (Nem találtam ada-
tot arra, hogy az idõk során mennyi semmi-
sült meg az épületeibõl, pedig hasznos lett
volna.) A Szépítõ Bizottmánynál benyújtott
kérelmeinek száma 900 volt. A nagy számok-
ban az is közrejátszhatott, hogy az 1838-as
nagy pesti árvíz utáni helyreállításoknál pal-
lérjoggal nem rendelkezõ kollégái helyett is
aláírta a terveket.  

A pesti Kirakodó téren, más néven
Rakpiaczon, a Lánchíd pesti hídfõjénél (2011-
tõl Széchenyi István téren) a Duna-parti palo-
tasor klasszicista házait Hild József tervezte.
A sor legdélebbi tagja a Diana fürdõ volt, eh-
hez csatlakozott a Libaschinszky-Koburg-
palota (most a Belügyminisztérium áll a he-
lyükön). A teret délrõl, a Dunára merõlegesen
a Kereskedelem székháza, Börse, késõbb
Lloyd-palota zárta le. Középen a hatalmas, 25
tengelyes Nákó-palota következett (ma a Gre-
sham-palota van itt). Északra az Ullmann-
palota és a Wieser-ház összevonásából jött
létre az Európa Szálló. A tér északi oldalát az
MTA eklektikus palotája határolja. Hild épüle-
teit mind lebontották. Az Akadémia utca és az
Arany János utca sarkán a szintén klasszicista
Tänzer-ház ma az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának ad helyet. A neoreneszánsz
Marczibányi házat a Bálvány utcában (ma Ok-
tóber 6-a utca) a Magyar Földhitel Intézet
1866-tól vette meg székháznak. 

Derra Naum görög vászonkereskedõ házát
a Tisza István utcában (ma József Attila utca)
egy emelettel megmagasította Hild. A régi
pesti városházát bõvítette, tornyát átalakítot-
ta. A pesti belvárosi templom szentélye mö-
gött, pont az épülõ Erzsébet híd tengelyében
álló épületet az 1900-as években lebontották.
A Király utcában, a Jálics-ház alagsorában az
építész terjedelmes borpincészetet létesített.
Most a VAM-Design Center szépen helyreállí-
tott helyiségei találhatók itt. A színvonalas

vendéglátás helyei: a Tigris Szálló a Nádor ut-
cában, az Angol Királynõ Szálloda a Duna-
parton. 

Budán a Császárfürdõ ovális díszudvara és
a Frankel Leó út túlsó oldalán a Szent István
irgalmas rendi klasszicista kápolna Borsos
Miklós rézdomborításos stációképeivel rendkí-
vüli élményt nyújt.

A Reáltanoda utcában utcában a Fõreális-
kola épülete a korszerû Eötvös József Gimná-
ziumnak az otthona. Hild kapcsolatot tartott
gróf Széchenyi Istvánnal. Lakóházat is terve-
zett számára, de az nem épült meg. Ipari épí-
tészeti alkotásai között a Pesti József Henger-
malom (leégett) és Valero Antal Selyemgyára
említendõ meg. A bajnai Sándor-Metternich-
kastélyt Sándor Móricnak, az „Ördöglovas-
nak” tervezte. A budai hegyekbe készített vil-
lái: Rósa-villa, Hild-villa, Karczag-villa,
Libaschinszky-villa.

Szakrális alkotásai: az egri Szent Mihály- és
Szent János-fõszékesegyházat Pyrker János
érsek megbízására építette lapos kupolával.
Az esztergomi bazilika Hild legimpozánsabb
épülete. A reneszánsz Bakócz-kápolnát szét-
szedték, megszámozták és a templom belsejé-
ben újra összerakták 1600 darabból.  

Utolsó korszaka romantikus stílusjegyekkel:
Hermina-kápolna, esztergomi fõegyházmegyei
könyvtár, papnövelde, ma Szent Adalbert
Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ.

Érdekesség: az Angol Királynõ Szállodában
lakott Deák Ferenc 1859 és 1874 között. Itt
szállt meg a walesi herceg és angol trónörö-
kös, valamint Perzsia királya. 

Timon Kálmán

1. A könyv címlapja. Frédéric Martens akvatintája, 1840 után.

Szemben az egykori Lloyd-palota

2. Ullmann János Móric kétemeletes lakóháza az egykori Kirako-

dó téren, 1837

3. Schwindt-Klette: 1838. március 15-i pesti árvízkép a német

színházzal
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