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7. kép. A pozsonyi zacskós és kesztyős országos fıcéh vonzáskörzete 1686 és 1785 között.
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A Kolbenheyer név Sopronban bizonyosan ismertebb, mint az ország más tájain. Kolbenheyer Mór
evangélikus lelkész, költı és mőfordító Sopron 19. századi kulturális életének jelentıs alakja volt, de a
magyarországi német kultúra háttérbe szorulásával országos ismertsége eltőnt. A nagy lexikonokban, a
Pallas és a Révai, sıt a Benedek Marcell-féle Irodalmi Lexikonban is találunk róla cikket. A 20.
században megjelent lexikonok az unokájáról, Kolbenheyer Erwin Guido német drámaíróról is
megemlékeznek, ámde fiáról (Ervin apjáról), Kolbenheyer Ferenc építészrıl már az 1896-os Pallasban
sem találni szócikket, noha Budapesten számos, általa tervezett középületet, iskolát, klinikát használunk
ma is. İt csak a mővészeti és életrajzi szaklexikonok említik. Neve hamar kihullott a köztudatból. Az
alábbiakban megkíséreljük felidézni.

A történet már az elején bizonytalanul indul. A rendelkezésre álló információk alapján az sem tudható
pontosan, hol és mikor született Kolbenheyer Ferenc. A korszak elsı építészeti szaklapja, a Bauzeitung
für Ungarn, valamint a Fıvárosi Lapok nekrológja még helyesen írta, hogy Eperjesen született, de
tévesen, hogy 1840-ben.207(207) Az Építési Ipar, valószínőleg elírás miatt, a születési évet 1849-ban
adta meg.208(208) A lexikonok – ahol egyáltalán írtak róla – következetesen, tehát egymás adatait átvéve
Sopront jelölik születési helyeként.209(209) Ez a máig élı tévedés valószínőleg Medgyaszay Istvánnak
Lyka Károlyhoz írt, datálatlan levelébıl ered. „Igen Tisztelt Rektor Uram, – írta Medgyaszay – szíves
soraira értesítem, hogy Kolbenheyer Ferencz építész édesanyám testvére volt. Sopronban született
1847 elıtt. A pontosabb adatokat néhány nap múlva remélem közölhetem még. İszinte üdvözlettel
kész híve Medgyaszay István”.210(210) Medgyaszayhoz mint rokonhoz fordulhatott Lyka információért,
és ı a családi emlékezet alapján válaszolt. (Az ígért „pontosabb adatok” nem találhatók.) Tudta, hogy
anyja családja soproni, és azt, hogy Ferenc nagybátyja és anyja között volt még egy gyerek.211(211)

Anyja 1849-ben születhetett (1870-ben, férjhezmenetelekor 21 éves volt),212(212) tehát Ferencnek 1847
elıtt kellett születnie. Tény, hogy nagyapja, Kolbenheyer Mór Sopronban volt evangélikus lelkész,
ámde csak 1846-tól; 1836–1846 között Eperjesen 313szolgált segédlelkészként.213(213) Valószínő tehát,
hogy Kolbenheyer Mór és felesége, Medgyaszay Cornélia elsı gyermeke 1846 elıtt, még Eperjesen
született. Ezt erısíti meg Kolbenheyer Mór monográfusa, Németh Sára is. Szerinte a lelkész 1846
márciusában érkezett feleségével és ötéves kisfiával, Ferenccel Sopronba.214(214) Csatkai Endre tudta a
helyes adatot; szerinte Kolbenheyer Ferenc 1841-ben született Eperjesen.215(215) A Soproni evangélikus
egyházkerület anyakönyveiben Kolbenheyer Ferenc születésére vonatkozó bejegyzést nem sikerült
találnom.216(216) A nem kis szerencsével megtalált eperjesi evangélikus születési anyakönyvbıl végül
megtudtam a tényeket,217(217) azaz Kolbenheyer Paul Wolfgang Franz, Kolbenheyer Moritz
segédlelkész és Medgyaszay Cornélia fia, 1841. február 13-án született Eperjesen.218(218)

Kolbenheyer Ferenc iskoláira vonatkozó adataink sem tőnnek sokkal megbízhatóbbnak. A nekrológok
szerint Bécsben,219(219) Berlinben,220(220) Zürichben221(221) végezte építészeti tanulmányait. A bécsi
tanulmányok igazolhatók: 1859 téli szemeszterétıl 1861 nyári szemeszteréig – tehát két tanéven át – a
bécsi Mőegyetem (Technische Hochschule Wien) mérnökhallgatója volt.222(222) Idıközben a bécsi
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Egyetemen (Universität Wien) filozófiát hallgatott az 1860 nyári szemesztertıl az 1861 nyári
szemeszterig.223(223) A Thieme-Becker-féle lexikon a berlini tanulmányok helyét pontosítva, a
charlottenburgi Polytechnikumban jelöli meg.224(224) A berlini tanulmányok igazolása egyelıre nem
sikerült, mert az 1868 elıtti évekbıl nem találhatók a berlini Technische Hochschule személyi
iratanyagai.225(225) Kolbenheyer Ferenc berlini tanulmányai – ha voltak ilyenek – az 1861 és 1868
közötti évekre tehetık. Zürichi tanulmányokat ugyan csak a Fıvárosi Lapok említett, ámde ez sokkal
valószínőbbnek tőnik, mint a több helyen említett zürichi pályakezdés.226(226) Az 1855-ben alapított
zürichi Mőegyetemnek (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) az 1859/60. tanévtıl
vannak meg az anyakönyvei, de ezekben nem szerepel Kolbenheyer Ferenc neve.227(227) Ha valóban
igaz, hogy Kolbenheyer Berlin után Zürich felé vette útját, az felveti annak lehetıségét, hogy a
314korszak legjelentısebb építészének, az akkor Zürichben tanító Gottfried Sempernek volt ott
tanítványa, vagy szeretett volna az lenni. Egyébként mi oka lehetett egy kezdı építésznek Zürichbe
mennie? Jó munkalehetıségeket nem remélhetett, hiszen a keresletet kielégíthették – az akkor
legjobbnak tartott – zürichi Technische Hochschulén végzettek. Ide tanulás céljából jöhettek
távolabbról az építészek. (Ez azonban mindössze következtetés, amit konkrétum nem támaszt alá.)

A külföldi pályakezdés „hírei” a messzirıl jött ember képét vetítik elénk: több nekrológban is szerepel,
hogy 1866-ban a berlini Schinkel-pályázat elsı díját nyerte el.228(228) Ám Eva Börsch Supannak Berlin
1840–1870 közötti építészetét feldolgozó nagy monográfiájában, ahol a függelékben az összes
Schinkel-pályázatot és azok díjazottjait is felsorolja, nem szerepel Kolbenheyer Ferenc neve.229(229)

Olvashatunk arról, hogy „Zürichbe ment, hol egy francia vagyonos magánzó számára gyönyörő villát
épített”, majd a baseli redout pályázaton nyert elsı díjat és kiviteli megbízást,230(230) és hogy „Svájcban
a solothurni kantonban Beckberg kastélyát állította helyre”.231(231) Ezeket az információkat nem tudtuk
ellenırizni, hitelességüket – az elızık értelmében – nem szavatoljuk. Azt azonban valószínőnek tartjuk,
hogy tanulmányi utazást tett Európában, ha nem is járta be „jóformán egész Európát”, mint azt Csatkai
Endre írta.232(232) Mindenesetre, hogy utazott, vagy szándékozott utazni, azt alátámasztja a Németh
Sára által közölt levél, amelyben Kolbenheyer Mór Pulszky Ferenctıl kér támogatást, hogy fia utazási
ösztöndíjat kaphasson római és nápolyi utazása költségeinek fedezésére.233(233) 

Kolbenheyer Ferenc a hatvanas évek legvégén – talán a soproni Vigadó és Kaszinó épületére kiírt
pályázat hírére – térhetett haza Magyarországra. Elsı igazolható magyarországi ténykedése a soproni
Kaszinó építészeti pályázatára készített terve volt 1869-ben. A pályázati terveket és iratokat nem
ismerjük, Csatkai Endre és Winkler Gábor is említi, hogy a pályázatot Kolbenheyer nyerte meg, de az
épületet ismeretlen okból mégsem az ı, hanem Ludwig Wächtler bécsi építész terve szerint építették fel
1870–1872 között.234(234) Winkler, bár a terveket ı sem ismeri, a két építész egyéb munkáinak
ismeretében meggyızıen érvel amellett, hogy a megvalósult épület a Kolben-heyer-féle változat jelentıs
neoreneszánsz elemeit is magán viseli. 

A nekrológok szerint Kolbenheyer Ferenc 1868-ban235(235) érkezett meg (Buda)Pestre, de hiteles
információink csak 1870-tıl vannak róla. A szakirodalomban Kolbenheyer Ferenc neve elıször Benkó
Károly építımester társaként jelent meg. Ennek a társas kapcsolatnak a története is meglehetısen
homályos. Benkó Károly 1869-ben kapott 315építımester-jogot,236(236) a következı öt évben 44 pesti
építkezésérıl tudunk,237(237) amelyek között a szokásos kisebb jelentıségő átalakítások, toldalékok,
emeletráépítések mellett néhány két-, három- és négyemeletes lakóház is található; közülük mindössze
kettıben szerepel társként Kolbenheyer Ferenc neve.238(238) Benkó Károly építımester cégét 1871
szeptemberében jegyezte be a Pesti Váltótörvényszék az egyéni cégek jegyzékébe,239(239) majd 1875.
május 24-én a „Benkó Károly és társa nyergesújfalusi cementgyár” céget a társas cégek
jegyzékébe.240(240) Egyik cég bejegyzésében sem szerepel Kolbenheyer Ferenc neve,241(241) mindössze a
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társas cég iratai között, egy mellékelt szerzıdésben,242(242) miközben közösen szignáltak építési
terveket,243(243) az újságokban tervezıtársakként említik ıket,244(244) és Kolbenheyert a nyergesújfalusi
cementgyár résztulajdonosaként is említik.245(245) 

A társas kapcsolat kezdetérıl nincs pontos információnk. A késıbb közös mőként szereplı pesti régi
börzeépület tervét Benkó még egyedül jegyezte 1869-ben,246(246) a 316Kassa-oderbergi Vasúttársaság
székházának terveit 1870. április 20-án már közösen szignálták.247(247) (Kevéssel késıbb, 1870. június
30-án Benkó Károly feleségül vette Kolbenheyer Ferenc húgát, Kornéliát.)248(248) A társas kapcsolat
tehát 1870-ben, esetleg 1869-ben kezdıdött.

A sajtóban a Benkó és Kolbenheyer cég neve alatt szerepelt a II. világháborúban elpusztult, Duna-parti
régi börzeépület (1869–1872),249(249) közösen pályáztak és nyertek díjat a Koronaherceg utcai fıposta
épület pályázatán (1870),250(250) a cég neve alatt jelent meg a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
Közlönyében a Margitszigetre tervezett villájuk tervrajza, Ney Béla méltató írása kíséretében
(1871).251(251) Az egykorú szakirodalomban nem szerepel, de levéltári dokumentumokból tudható, hogy
a közös cég tervezte a Kassa-oderbergi Vasúttársaság feldunasori székházát (1871),252(252) Benkó és
Kolbenheyer szignálták a Sugárút 135. számú (ma Andrássy út 123.) villa terveit (1872).253(253) 

1873-ban bekövetkezett a pénzügyi krach, az építkezések egy idıre leálltak, Benkó cége is anyagi
nehézségekkel küzdött, 1876 novemberében kérte egyéni cégének törlését a cégjegyzékbıl, mert – mint
írta – „a bekövetkezett felette kedvezıtlen üzleti viszonyok folytán építészeti üzletemmel
felhagytam”.254(254) Tevékenységét a nyerges-újfalusi cementgyárban is változott formában folytatta
csupán.255(255) Kolbenheyer Ferenc 1874-ben kiváltotta az építési iparengedélyt, és nevével legközelebb
már mint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) építészével találkozunk.256(256) (Csatkai
Endre azt írta, hogy Kolbenheyer Ferenc 1868-ban miniszteri építész lett.257(257) Ez felettébb
valószínőtlen, mert a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium építészi posztját Trefort teremtette meg,
aki 1872-tıl volt miniszter.258(258) Csatkai tévedését az okozhatta, hogy a szakirodalomban ismételten
feltőnt az a téves adat, hogy a budai II. kerületi katolikus fıgimnáziumot Kolbenheyer Ferenc építette
1869-ben.259(259)) A szaklapok nekrológjai szerint „1874-ben a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium szerzıdtette építésznek”,260(260) a levéltári adatok is ezt az idıpontot igazolják.261(261)

1871-ben elhunyt Eötvös József, ıt rövid idıre Pauler Tivadar követte a kultuszminiszteri székben,
majd 1872-tıl 1888-ban bekövetkezett haláláig Trefort Ágoston. Trefort célja – a népiskolákat
preferáló Eötvöstıl eltérıen – a közép- és a felsıoktatás kiemelt fejlesztése volt. E koncepció
megvalósításának elıfeltétele volt az oktatás tárgyi feltételeinek a kor igényei szerinti megteremtése,
azaz magas színvonalú középiskolák és egyetemi épületek felépítése. E cél érdekében 1875-ben
létrehozta a VKM IX., építési ügyosztályát, ahol Kolbenheyer Ferenc lett az elsı vezetı építész.262(262)

A történet itt ismét homályos. A VKM iratanyaga nagyrészt elégett az Országos Levéltárban, csak
szórványok maradtak belıle, levéltári kutatásra tehát nincs mód. A nyomtatott források nem adnak
magyarázatot arra, hogy az alig 35 éves, szerény korábbi munkássággal rendelkezı fiatal építész
hogyan jutott ilyen felelısségteljes megbízatáshoz, amikor tekintélyesebb építészek is rendelkezésre
álltak, mint például Weber Antal (1823–1889), aki 1881-tıl követte Kolbenheyert ebben a beosztásban.
Honnan ismerhette ıt Trefort? Ki hívhatta fel rá a figyelmét? A szálak, mint az 1870-es 317években oly
sokszor – különösen, ha felvidéki származású lutheránusokról van szó – Pulszky Ferenchez vezetnek.
Pulszky már ifjú korában, még Eperjesen jó barátságba került a nála néhány évvel fiatalabb Treforttal,
és ez a barátság a késıbbi idıkig fennmaradt.263(263) Másrészrıl régi jó barátságban volt Kolbenheyer
Mórral is.264(264) A Pulszky Ferenchez intézett – korábban már hivatkozott – levelében, Kolbenheyer
Mór Ferenc fiát „Ihrem Patkinde”-ként, az Ön keresztfiaként említi.265(265) Az anyakönyvi bejegyzésbıl
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tudhatjuk, hogy valóban Pulszky Ferenc volt Kolbenheyer Ferenc egyik keresztapja, és keresztnevét az
ı tiszteletére kaphatta.266(266) Könnyen elképzelhetı, hogy Pulszky említhette Trefortnak közös
ismerısük, netán egykori barátjuk Berlinbıl építészként hazatért fiát. Ámde lehetett közvetlenebb
kapcsolat is. A fent leírtakból vélhetı, hogy Trefort még Eperjesrıl, az 1830-as évek második felébıl,
mint hasonló érdeklıdéső férfit ismerte Kolbenheyer Mórt, s amikor 1872-ben Sopronban lépett fel
képviselıjelöltként, ez az ismeretség megújult. Trefort több cikluson keresztül volt Sopron
képviselıje,267(267) igen valószínő, hogy találkozott Kolbenheyerrel, aki megemlíthette neki hazatért
fiát. Tény, hogy 1874-ben Kolbenheyer Ferenc neve már mint miniszteri építészé szerepel a fıvárosi
mérnöki hivatal iratai között.268(268) (Trefort Ágoston és Kolbenheyer Ferenc viszonyának a
fınök–beosztott kapcsolatnál szorosabb voltát jelzi, hogy az építész 1878 decemberében született fiát a
miniszter kevéssel korábban, Bosznia megszállásakor vérhasban elhunyt fiáról269(269) Ervinnek nevezte,
és a gyermek keresztapja Trefort Ágoston lett.270(270)) A személyes kapcsolaton alapuló bizalom
azonban nem pazarlódott méltatlanra; a Vasárnapi Újság legképzettebb építészeink egyikének
titulálta,271(271) és megvalósult épületei is ezt igazolják.

Kolbenheyer Ferenc miniszteri építészi tevékenységének irodalma is tévedéssel kezdıdik. A Vasárnapi
Újságban és a Fıvárosi Lapokban a Kolbenheyer haláláról megemlékezı hírek már a világba röpítették
a téves információt, miszerint ı építette a budai fıgimnáziumot.272(272) Edvi Illés Aladár 1896-ban
megjelent, megbízhatónak tartott áttekintı kalauzától a mai napig követhetı a szakirodalomban az a
vélekedés, hogy Kolbenheyer Ferenc tervezte volna a budai Ilona (ma Szabó Ilonka) utcai (akkor) II.
318kerületi katolikus fıgimnáziumot 1869-ben.273(273) A budai katolikus fıgimnázium azonban
1872–1876 között épült,274(274) s noha a levéltárból hiányoznak a rá vonatkozó dokumentumok, szinte
biztosnak tekinthetjük, hogy terveit – ahogy azt 1877-ben, részletes ismertetı cikkében a Bauzeitung
für Ungarn megírta – Lippert és Schmidt építészek készítették.275(275) A lap a közremőködı
szakembereket is megemlítette, akik között nem szerepel Kolbenheyer Ferenc.276(276) Ország Sándor
1884-ben még tudta, hogy kik tervezték a budai fıgimnáziumot.277(277) 

Az V. kerületi, Lipótvárosi, Markó utcai gimnázium története mondhatni problémamentes. Trefort
miniszter 1874 februárjában fordult az iskola építése ügyében a fıváros tanácsához, 1874. március
16-án mutatták be a terveket, és április 16-án közölték a tanáccsal, hogy a kivitelezéssel Kolbenheyer
Ferencet bízták meg. (Itt a neve mellett még nem szerepel a „miniszteri építész” titulus.) 1876.
szeptember 3-án kelt a használatbavételi engedély, tehát az 1876/77-es tanévet már megkezdhették az
épületben278(278) (1. kép).
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1. kép. A lipótvárosi állami gimnázium épülete a pesti Markó utcában 1876 körül. 
Klösz György felvétele (BFL).

319A kétemeletes épületben összesen 14 tanterem, 5 szaktanterem, tanári tanácsterem, több tanári
dolgozószoba, két könyvtár volt, továbbá a második emeleten, a Markó utcai középrészen a termeknél
magasabb, nagy, ötablakos díszterem, amelynek falait Lotz-freskók díszítették. A földszinten a
négyszobás igazgatói lakás mellett volt egy kapuslakás és egy szolgalakás is. Az iskola tehát az akkori
igények szerinti összes szükséges helyiséggel rendelkezett. A 4+5+4 tengelyes fıhomlokzat a Markó
utcára, a 4+3+4 tengelyes oldalhomlokzat a Sólyom (ma Bihari János) utcára fordul. A Markó utcai
fıbejárat háromhajós elıcsarnokba vezet, amely a háromkarú fılépcsıházban folytatódik.279(279) A
Markó utcai homlokzat középrizalitjában a díszterem kiemelkedı tömege ad hangsúlyt az épületnek.
Ezt az iskolát mindig Kolbenheyer Ferenc mőveként ismertette a szakirodalom.

2. kép. Az egyetemi klinikák az Üllıi úton, 1885 után. Klösz György felvétele (BFL).

Az egyetemi építkezésekbe 1874-ben, az Üllıi úti „elsı sebészeti kóroda” (Sebészeti Klinika)
tervezésével kapcsolódott be Kolbenheyer Ferenc.280(280) Korábban a nála négy évvel idısebb, szintén
Berlinben tanult Szkalnitzky Antal tervezett egyetemi épületeket: Egyetemi Könyvtár (1873–1875),
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Élettani Intézet (1873–1875), a pesti tudományegyetem Szerb utcai szárnya (1873–1875).281(281) Az
Üllıi út, Mária utca, İsz (ma: Szentkirályi) utca által közrefogott területen az 1870-es évtizedben
létesült a pesti egyetemi klinikák elsı telepe.282(282) A sebészeti kóroda (1874–1877)283(283) volt az
épületek között 320az elsı, amelyet a Kórbonctani Intézet (1876–1878),284(284) majd egy kisegítı épület
(az ún. fızı és mosó intézet, 1877–1878)285(285) és az elsı belgyógyászati kóroda (1878–1880)286(286)

követett. Ezeket Kolbenheyer Ferenc tervezte. A két Üllıi úti szárnyat összekötı központi épület és a
második belgyógyászati klinika megépítése már utódjára, Weber Antalra maradt (2. kép).287(287) A
klinikai telep lényegét tekintve pavilonrendszerben épült, azaz az egyes szakklinikák külön-külön
épületet kaptak, ámde az Üllıi úti front, ahol a sebészeti, a központi és a belgyógyászati épületet
kapuzatszerő összekötı nyaktagokkal összekapcsolták, egységes monumentális fıhomlokzattal fordul a
fıútvonal felé. Ezt a hatalmas épülettömböt a két mellékutca felé – az amfiteátrális elıadótermeket
magukba foglaló – félhengeres tömegek zárták. Ezek a hatalmas ablakokkal tagolt épületszárnyak
adtak különleges hangsúlyt a klinikaépületnek. (A keleti – a Mária utcai – szárny 1956-ban a harcok
alatt megsérült és nem állították vissza eredeti formájában, a nyugati – Szentkirályi utcai – oldalit,
vélhetıen gazdasági megfontolásokból, többszörös szintmegosztással gazdaságosabban
kihasználhatóvá alakították.) 

A klinikai építkezésekkel párhuzamosan folyt az Országos Rabbiképzı Intézet tervezése, illetve
építkezése (1875–1877). A Rabbiképzı, vagy más néven rabbiszeminárium formálisan nem volt
egyetem, de a rabbik képzését addig egyedül végzı jesiváktól eltérıen világi felsıoktatási intézmény
volt. Létesítését az 1868-as zsidó kongresszus eredményeként létrejött neológ hitközség egyetértésével,
az izraelita tanügyi alapból a VKM, személy szerint Trefort Ágoston miniszter támogatta.288(288)

A Rabbiképzı Intézet a Józsefvárosban, a Bérkocsis és a Bodzafa (ma Somogyi Béla) utca sarkán épült
(3. kép). A Markó utcai gimnáziumhoz hasonlóan ez is iskolaépület, két emeletén 15 tanteremmel,
valamint tornateremmel, rajzteremmel, könyvtárral; van a földszinten győlésterem és imaház is.289(289)

Az egykorú leírás szerint: „sarokhelyiségében, az elsı és második emeletre átterjedı díszes imaterem
áll”,290(290) amelynek jelentısége természetesen nagyobb, mint egy gimnáziumi imateremé. Ezért került
az épületen belül kiemelt helyre, a sarokrizalitba. 

A Rabbiképzı Intézet épülete eltér a Kolbenheyer által kedvelt és a kor pesti építészetét meghatározó
neoreneszánsz stílustól. Speciális elegye a moreszk és a román kori elemeknek,291(291) a korábbi
években Közép-Európában zsinagógák építésében elıszeretettel alkalmazott modornak. Ha elfogadjuk
az általános véleményt, amely Kolbenheyer tevékenységét a berlini áttételő neoreneszánszhoz
köti,292(292) ezt az épületet szintén kapcsolhatjuk berlini elızményekhez, a Knoblauch tervezte
Oranien-burgerstrasse-i zsinagógához (1859–1866), de vitathatatlan rokonságot mutat a pesti
321Dohány utcai zsinagógával is (Ludwig Förster, 1854–1858). Az épületet Kolbenheyer Ferenc
tervezte Freund Vilmos közremőködésével, akinek a belsık kialakításának feladata jutott.293(293) 
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3. kép. A Rabbiképzı Intézet a pesti Bérkocsis és a Bodzafa (ma Somogyi Béla) utca sarkán 1878 körül. Klösz
György felvétele (BFL).

A hivatalos iratok szerint Kolbenheyer Ferenc tervezte a sugárúti mintarajztanoda épületét is
(1875–1876, ma Képzımővészeti Egyetem),294(294) ám errıl a tényrıl a szakirodalom megfeledkezett.
A Leonhardt–Melan-féle 1885-ös Sugárút-térképen,295(295) ahol hellyel-közzel helyesen közlik az egyes
épületek építészeit, az Izabella utca sarki mintarajztanoda tervezıjeként már Rauscher szerepel. Egy
évvel korábban Országh Sándor is Rauscher mőveként említi a mintarajztanodát.296(296) Ez az adat él
tovább, Rauscher Lajos egyetlen építészeti alkotásaként szokás említeni a mintarajztanodát.297(297) A
VKM 1874. évrıl szóló jelentése ad magyarázatot a tervezı kérdésére: „Rauscher tanár által készített
tervek alapján Kolbenheyer Ferencz építész felügyelete alatt ... épült fıhomlokzatát Rauscher tanár
által tervezett, és Schultz (sic) Robert festı által 322készített sgraffito festmények szınyegként
borítják.”298(298) A kettıs megbízatás eredetérıl az elızı évi jelentésben olvasható : „...a tanodai épület
terve a tanári kar megállapodásához képest annak egyik szakértı tagja által (kiemelés tılem – G.E.)
egyrészt a célszerőség minden követelményének, másrészt a nemes izlés és egyszerő csin érvényre
juttatása mellett a legszigorúbb takarékosságnak szemmel tartásával készittessék el.”299(299) A
mintarajztanoda tanári kara – vagy személyesen Keleti Gusztáv igazgató – kívánsága lehetett, hogy az
iskola igényeit pontosan ismerı Rauscher Lajost bízzák meg a tervezéssel. A Minisztérium – talán
személyesen Trefort Ágoston – nem látta biztosítottnak a szakszerőséget, hiszen Rauschernek nem volt
korábbi épülete, nem lehetett tudni, hogy egy ilyen nagyobb szabású építkezésre kellıen felkészült-e.
Így jöhetett létre az a kompromisszum, hogy Rauscher terve alapján Kolbenheyer felügyelete alapján
készült az épület. Az alapkoncepció tehát Rauscheré lehetett, de a felelısség Kolbenheyeré.300(300) A
belsı elrendezés és talán a homlokzati nyíláskiosztás is Rauscher elgondolása szerint készült – szerepe
tehát túlterjedt a sgrafitto festésén, de a technikai tervezés már Kolbenheyer vállán nyugodott. Rozinai
István az 1883-ban megjelent Budapest építményei címő albumban ezt a kettısséget a „tervezte:
Rauscher L. épitész, kivitte: Kolbenheyer F. épitész” formában jelezte.301(301)

A mintarajztanoda is iskola volt, ámde tantermek helyett 14 rajzteremmel, pontosabban mőteremmel. A
kétemeletes épületen eredetileg nem voltak speciális mőteremablakok (a maiak utólagos ráépítés
eredményei), a különleges funkciót csupán az ablakok mérete és „sőrősége” jelezhette a figyelmes
szemlélınek. Az elsı emelet belmagassága szokatlanul nagy, itt egyenletes elosztásban az Izabella utcai
oldalon 11, a sugárútin 7 ablak van, a második emelet már kevésbé magas, ámde itt az Izabella utca
felıl 15 (3+1+3+1+3+1+3 rendben csoportosítva), míg a Sugárút felıl 11 (3+5+3) ablak van.
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Rauscher vagy Kolbenheyer így kívánta megoldani a festéshez kívánatos jó világítás és a reprezentatív
útvonal házai sorába illı, palotaszerő megformálás egymásnak ellentmondó kívánalmát. A földszint és
az elsı emelet közötti övpárkányt és a második emeleti ablakcsoportok közötti falfelületeket sgraffitók
díszítették; ezek Rauscher Lajostól származtak, aki a Sugárút más épületeit is díszítette ily
módon.302(302)

Nem tartozott a mintarajztanodához, hanem önálló, csak részben oktatási célokat is szolgáló intézmény
volt a botanikus kertben felépített üvegfestészeti intézet. A Kratzmann Ede által vezetett intézetben
elsısorban templomi üvegfestményeket készítettek – ezért támogatta az intézményt a VKM –, de az
akkor épülı sugárúti palotákba is készültek itt színes üvegablakok. Az épület terveit Kolbenheyer
Ferenc készítette 3231876-ban; az 5 mőtermet tartalmazó, villaszerő megformálású magasföldszintes
épületet 1878 májusában vették használatba.303(303)

A nekrológok két további pesti építkezését is említették: a siketnémák intézetét a városligeti erdısor
mentén304(304) és az evangélikus árvaházat a külsı Dob utcában.305(305) A Vasárnapi Újság az elıbbit
„zsidó siketnéma intézet”-ként nevezi meg.306(306) Kolbenheyer halálakor még csak egy siketnéma
intézet található a Budapesti cím- és lakjegyzékben: az István út 7. sz. alatt mőködı Izr. orsz.
siketnémák intézete307(307) (ma: Bethlen tér 2, College International). Az építési iratokban és az intézet
fennállásának harmincadik évfordulójára kiadott könyvben sem szerepel Kolbenheyer neve.308(308)

Feltételezhetjük tehát, hogy ezt az épületet csak tévedésbıl tartották az ı mővének. 

Az evangélikus (máshol protestáns) árvaház 1876–77-ben épült, valóban Kolben-heyer Ferenc terve
szerint (felelıs építımesterek: Preisz és Kirschenbaum), az akkori Dohány utca 39. sz. (máshol Főzfa
utca 39 és 26. sz.; ma: Magyarországi Evangélikus Egyház Kollégiuma, Rózsák tere 1.) alatt.309(309)

Ez az építkezés sem minisztériumi kezdeményezés volt; az építtetı a pesti protestánsok közössége, az
ágostai hitv. evang. közösség, illetve a protestáns országos árvaegylet – az elnök Kochmeister
Frigyes.310(310) A szabadon álló kétemeletes szolid épület ma is áll a Rózsák tere Dohány utcai
végfalán.

Az Építı Ipar és a Bauzeitung für Ungarn is részletes ismertetést közölt 1878. évi elsı számaiban a
közelmúltban lezajlott pályázatról, három új közkórház tervezésére. A Kerepesi (ma Rákóczi) úton, az
Üllıi út külsı részén (a barakk-kórház mögé) és Budán kívánt a fıváros kórházat építeni. Kolbenheyer
Ferenc mindhárom épületre pályázott, a Kerepesi úti elsı, az Üllıi úti második díját nyerte, míg a budai
tervekre a kiadott három egyenlı díj egyikét kapta.311(311) Kolbenheyer sikere érthetı volt, hiszen ekkor
már jelentıs kórháztervezési ismeretei voltak, még ha a klinika követelményei nem is voltak teljesen
azonosak a közkórházéval. A megvalósításra azonban nem volt lehetısége, mert mire a kórházak
építésére sor került, Kolbenheyer Ferenc már nem élt. Az Építı Iparban megjelent nekrológ munkái
között említi még a kolozsvári egyetem 324vegytani laboratóriumát és a nagyszebeni népiskolát,312(312)

és valószínőleg Zalaegerszegen is áll egy általa tervezett iskola.313(313) 

Kolbenheyer Ferenc építészi munkássága alig egy évtizedre terjedt. 1881 januárjában Zsigmondy
Vilmossal Buziásfürdıre utazott, hogy a VKM kezelésében lévı, a Vallásalap tulajdonát314(314) képezı
fürdı fejlesztése céljából új fúrásokat végezzenek, és ott 1881. január 11-én, 40 éves korában
szívszélhődésben elhunyt.315(315) Életmőve csonka maradt, mint megannyi fiatalon elhunyt kor- és
kartársának, Schultz Ferencnek316(316) (1838–1870), Unger Emilnek317(317) (1839–1873), Szkalnitzky
Antalnak318(318) (1836–1878). Mire elkövetkezett a gazdasági válság utáni építési fellendülés, már az
utánuk következık álltak a helyükre, és nevük feledésbe merült.319(319) 
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születésnapjára / Gábor Eszter: A Vallás- és Közokt atásügyi m. kir. Minisztérium els ı vezetı
építésze, Kolbenheyer Ferenc (1841–1881) / Rövidíté sek

Rövidítések

ALBK (Thieme-Becker) – Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur
Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Hrsg. von Hans Volmer. 21. Bd. Leipzig,
1927.

BFL – Budapest Fıváros Levéltára

BzU – Bauzeitung für Ungarn (Budapest, 1876–1896)

ÉB – Pestváros Építési Bizottmánya

ÉI – Építı Ipar (Budapest, 1877–1914)

FL – Fıvárosi Lapok (Pest, Budapest, 1864–1903)

Hidvégi 2004 – Pest város Építı Bizottmányának iratai. Repertórium. Szerk Hidvégi Violetta. BFL,
Bp., 2004.

ML 1935 – Mővészeti Lexikon2 szerk. Éber László. Bp. 1935.

ML 1981 – Mővészeti Lexikon2 szerk.: Zádor Anna és Genthon István, Bp. 1981.

MMÉEK – Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye (Pest, Budapest, 1871–1944)

MOL – Magyar Országos Levéltár

VKM – Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

VÚ – Vasárnapi Újság (Pest, Budapest, 1854–1921) 
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325Tóth Imre : Egy németbarát viszontagságai Berlinben. Kánya Ká lmán követi
évei 320(320)

Ritka, hogy soproni születéső történelmi személyiség tevékenyen részt vett a világpolitika alakításában.
Ilyen volt a 20. században Kánya Kálmán321(321) politikus, külügyminiszter, aki noha fiatalon
eltávozott a városból, személyiségében, mentalitásában – úgy véljük – sokat megırzött itteni
neveltetésébıl, az itt tapasztaltakból. 1869. november 7-én született Sopronban, és ugyanitt, a
Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban folytatta középiskolai tanulmányait. Innen a bécsi Keleti
Akadémiára került. A Külügyminisztérium felügyelete alatt álló Keleti vagy Konzuli Akadémia a
Monarchia egyik legelsı iskolája volt. Az intézmény még az Oszmán Birodalommal folytatott intenzív
diplomáciai kapcsolatok idején jött létre, innen kapta eredeti nevét (Orientalische Akademie), melyet
Mária Terézia elıször Keleti Nyelvek Akadémiájára változtatott, majd az elnevezést 1898-ban Császári
és Királyi Konzuli Akadémiára (K.u.K. Konsularakademie) módosították. Addigra nem csupán a név,


