
Alapvetően két témát szeretnék felvillantani, mindkettő a Pécs, 

Rákóczi u. 11. sz. ház utóéletével függ össze. Az egyik az 

utcafronti, azaz főhomlokzat elemzése- értékelése, a másik a 

középkori városfal itt húzódó szakaszának a legújabb kori 

története. A Rákóczi út 11. sz. épület felújításának tervezője itt 

ül velünk, Ő Kulcsár István építész. 

 

 

A  P É C S ,  R Á K Ó C Z I  U .  1 1 .  S Z Á M Ú  É P Ü L E T  

F Ő H O M L O K Z A T Á N A K  S T Í L U S E L E M Z É S E  
 
 
 
 

 A historizmusról ezen a konkrét pécsi példán elmélkedve – 

nem gondolom, hogy előadást fogok tartani – de átadnám az ott 

tapasztaltakat. 
 

 A tavaly avatott, ma mint – Városi Képtár – néven 

közzétett épület felújításának voltam az építész műszaki 

ellenőre. 
 

 Nem célom (ebben a bőrben különösen nem), hogy 

minőségi észrevételekkel foglalkozzak, talán csak annyit, hogy 

valahol rosszul működik a gépezet, amely védett épületek 

igényes; mondhatni történeti homlokzatának felújítását nem a 

megfelelő szakmaiságú kezekbe teszi… 

 

 Az építészet mintegy 5-8000 éve ismert, az építészet 

története csupán 250 éve művelt tudomány, mely az evolúciós 

gondolat mentén bontakozik ki, konkrét formájában csak a 19. 

században. Kicsit a verselemzők helyzetére emlékeztet a 

különböző stílusok és stíluskorok utólagos értékelése.  
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 A különböző korok történelemszemlélete változott (lásd pl. 

a mi utolsó évszázadunk fordulatait és értékszemlélet váltásait!) 

emiatt eltér a periodizáció a 20. sz. elején-közepén-végén. Az 

elején az 1750-1910-ig terjedő periódust   barokk, 

klasszicizmus, romantika, eklektika, szecesszió tagolásban a 

század végén ugyanezt    barokk után, már klasszicizmus, 

stílustiszta klasszicizmus, stíluskereső klasszicizmus és 

századforduló építészete bontásban taglalja. 

 

 A régi stílusformák újrafelhasználását nevezzük: eklektikus 

vagyis válogató eljárásnak, mely válogatás történetesen a 

történelmi stílusformákból zajlik; innen a HISTORIZMUS 

elnevezés. (a ma építésze is ha tervez, jószerével historizál) 

hiszen a semmiből alkotás - Creatio ex nihilio – nehéz! 

 

 Mint fejlődési korszak, Európa nyugati felén vizsgálható 

először. Az európai és az amerikai építészetben 1840-1900 

között jelenlévő, szorosan a romantika történelemszemléletéhez 

kapcsolódó áramlat. A feudális hatalmi szervezet elveszti 

gazdasági erejét a feltörekvő polgársággal szemben. 

Megszaporodtak a különböző stílusokban való építés 

alternatívái; az érdeklődés az adott terület és gazdasági 

beágyazottság függvényében válogatott reneszánsz, barokk, 

neobarokk, neoklasszicizmus, neogótika stb. között. 

 

 EZEN korszak építészeti eredményei mai városaink egy 

bizonyos körön belüli arculatát még mindig meghatározzák. 

EZÉRT IS ÉRDEMES BESZÉLNI RÓLA! 

 

 Nem volt egyszerű a válaszút elé állított polgár dolga: 

 

– A kor minden önálló művészeti formaalkotásra 

képtelen, azért is próbálkozik régi stílusok életrekeltésével.  

 

– A kézművesség háttérbe szorul, a nagyipar előretör, ez 

a helyzet is nehezítette az új életformáknak megfelelő emberi 

környezet új szellemű megformálását ÉS EZZEL KORSTÍLUS 

LÉTREHOZÁSÁT. 
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– Az új művészeti iskolák is csak alaposabb elméleti és 

rajzi ismereteket adtak a történelmi stílusformákról. A formák 

alapos ismerete és utánrajzolása, a tervszerű utánzókészség 

tovább gátolták az önálló alkotóképesség kibontakozását. 

 

– Ahelyett, hogy az új technikák és anyagok kínálkozó 

lehetőségeire gondoltak volna, elméleti alapon kiválasztottak 

egy stílust és ehhez kötötték az előző ÉVSZÁZADOK SZERVES 

FEJLŐDÉSÉNEK fonalát. (Tehát az eklektika v. historizmus, 

nem az evolúciós szerves fejlődés következménye.) 

 

 A KÜLSŐSÉGES RAJZOLT TORTÁK ÉLETTELEN 

VILÁGÁT hozták létre. Az új rendeltetésű vagy új anyagokból 

készült tárgyakra gátlástalanul vitték rá a szervetlen régi 

stílusformákat. A történeti hitelességnél fontosabb a hatásos, 

akár színpadias megjelenés, sőt az impresszionisztikus 

mozgalmasság. 

 

Magyarországon a millennium idején éri el tetőfokát ez a 

művészet, mintegy 30 évvel kullogva Nyugat-Európa után. 

 

Az építésznek akkor is volt mondandója. A Rákóczi 11-nél 

is az erősödő polgári társadalom öntudat-kifejezője, egyfajta 

reprezentációs vágy, mint politikai- társadalmi kifejező eszköz. A 

polgári társadalom építészeti fejlődésének első szakasza a 

historizmus, amelyet mint az EGYENRANGÚ POLGÁROK 

IGÉNYEINEK A LEGJOBBAN MEGFELELŐ ÉS MINDENKI 

SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ; szembeötlő homlokzat-

architektúra jellemez. 

 

 (látható, hogy az épület udvar felőli része hangsúlytalan, 

jellegtelen, igénytelen) 

 

 A Rákóczi út 11. sz. ház létét már az 1865-ös várostérkép 

igazolja. A Madarász vagy a vele rokonságban álló Cvetkovics 

család építette. 1904-ben múzeum volt, a mi átépítésünk előtt 

irodaház. 
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 Az utca zártsorú beépítésű, meglehetősen eltérő párkány ill. 

gerincmagasságokkal, melynek az a következménye, hogy az 

utcával párhuzamos gerincű épület az északnyugati végén 

tűzfallal magasodik a szomszéd épület fölé. 
 

 A korra jellemzően itt is látható, hogy a kései romantika és 

a korai szigorú historizmus jellegzetességeit elsősorban az 

utcafronti főhomlokzaton érvényesítették. Ez a homlokzat jelenti 

elsősorban az épület kvalitásait, amelyből Pécsett nincs sok.  
 

 A városfal 2-4 m mély árokkal volt körülvéve, ennek a XIX. 

századi végleges feltöltése lett számos mai belvárosi épület 

építési helyszíne. 

 

 A fényképeken is érzékelhető épületmozgások feltehetően a 

korabeli alapozásokra, a XX. századi közművesítésre és a mai 

közlekedésből adódó terhekre, rezgésekre vezethető vissza. 

Mindenesetre a statikai szakvélemény szerint az épület már 

több évtizede megállapodott, abszolút konstans alakváltozást 

láthatunk most. 

 

 A már klasszikussá vált hagyományos- funkció-szerkezet- 

forma- egyensúlyról itt nem beszélhetünk. A Rákóczi u. 11-ben 

a forma és a szerkezet eltérő, a homlokzati formáknak; 

formának van önkifejező, önigazoló funkciója.  

 

 Az épület utcafronti főhomlokzatára a vízszintes tagolás a 

jellemzőbb, de függőleges tagolása is erőteljes. (barokkos)  
 

 Alul összefüggő lábazatról indul a szimmetrikus elrendezés 

egy közép és két sarokrizalittal, melyek kiülése csekély. (Rizalit 

barokkos) A rizalitok a főpárkány felett kőbábos attikában 

végződnek. A középsőt egy lunetta hangsúlyozza tovább. A 

rizalitok pilaszterei finomak, az övpárkánynál nem szakadnak 

meg, sematikus oszlopfőkkel, kivételek a rizalit emeleti 

ablakainak klasszikus pilaszterfői. 
 

 A kapubejáró félköríves záródású, diszkréten belesimul a 

földszint félköríves záródású ablakainak rítusába. A félköríves 
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szemöldök-párkányok hangsúlyos záródást kaptak. Az őket 

hordozó lizénák tükrös kivitelűek. A földszinti homlokzati sáv a 

kőhomlokzatokat imitáló vízszintes hangsúlyú 

vakolatarchitektúrát kapott. 
 

 A klasszikus „nagyoszloprendes” tömegalakítás arányai 

próbálnak itt finom, szinte jelzésértékű lizénákkal érvényesülni. 

A vízszintes párkányok azonban átfutnak ezeken, ami az 

ünnepélyes arányokat némileg átértelmezi. 
 

 

 AZ EGYÉBKÉNT KIEGYENSÚLYOZOTT HOMLOKZAT 

ELEMEIRŐL BŐVEBBEN 

 

 LÁBAZAT: Általában téglasorok közé terrakotta elemekből, 

vagy kőből, esetleg metszetében antik lábazat vagy felül 

övpárkányszerűen lezárt lábazat. A mi esetünkben ez mégcsak 

nem is műkő, hanem kapart kőporos festett felület, feltehetően a 

hetvenes évek felújításának tévedése. 

 

 PÁRKÁNYOK: Az övpárkányok vagy osztópárkányok a 

különböző szintek gyakran eltérő vastagságú falainak optikai 

eltüntető egyébként a szintek váltásainak homlokzati eszköze. 

Arányaik az antik építészeti tagozatok logikája szerint épülnek. 

A 30 cm kiülésig konzolos formákat párkánytéglákkal és 

különböző idomtéglákkal építették valamikor. 

 

 Az ennél is nagyobb kiülésűeket rejtett fordított „T” 

kifuttatott acélkonzolokkal gyámolított „L” és „____” profilokkal 

hordott kő vagy befogott téglaelemekkel oldották meg. Ezek 

néha látszatkonzolokkal egészültek ki. 

 

 A mi esetünkben a fal anyagával azonos egyszerű befogott 

konzolok vakolt felülettel. 

 

FALNYÍLÁSOK KERETEZÉSEI: A falnyílásokat képező ősi 

szerkezet, keretezett nyílás, mint az ajtó és ablak archetípusa  

rögződött az emberek kollektív emlékezetében. A népi 

építészetben fa, egyébként Európában kő nyíláskeret terjedt el, 
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a későbbi más anyagokból készültek is ezek szerkesztési 

alapelveit követték. (Fontos mindig a szemöldök és a könyöklő 

vízelvezetése. A szemöldök feletti ív eredete a teherelosztó ív, 

amit az egyenes záródás elemei rögzítő fémkapcsainak avulása 

indokolt. Erre a korszakra jellemző volt a remek álkőkeretek 

készítése vakolatból. 

 

A Rákóczi út 11. sz. ház esetében az emeleti ablakok 

könyöklői az övpárkány felett homlokzatszéles osztópárkányként 

jelenik meg. A könyöklők alatt fekvő téglány alakú mezőket 

mélyítettek és bábos korláttal díszítettek. 

 

A közép és sarokrizolitok emeleti ablakinak záradéka fölé 

az antik görög templomok főpárkány-elemeit alkalmazták, mint – 

architráv – fríz – párkánytagok, felette szegmens vagy 

háromszög záródású orommezőkkel, un. timpanonnal. A fríz 

erőteljes növényornamentikát, a fríz felett pedig fogsordíszt 

látunk. A középrizolit középső ablaka és a kétoldali eltérő 

záródásúak. Az ablakok oldalának pilaszterei római korinthoszi 

fejezetekkel végződnek. Az emelet bábsoros ablakainak vakolat 

architektúrás keretei fent barokkos állógyámokra támaszkodó 

un. gyémántmetszést jelenít meg, ami a reneszánsz jellemzője. 

 

Különcségnek gondolom talán a bejárati kapu, a 

középrizolit és ezzel a szimmetria további fokozására hangsúlyt 

fektető, erkély alatti ikerablakok pilasztereinek kanelurázását.  

 

Az épületen lévő csigás állókonzolok, a félköríves 

záródások záróelemei és a mintegy  669db és 18 féle 

homlokzati dísz a Zsolnay gyárban készültek. Hajdanán 

gyártották gipszből is festett kivitelben. A 19. században 

jelentek meg a kerámiatagozatok; többnyire ragaszkodtak az 

antik és reneszánsz etalonhoz. 

 

(Tudjuk, hogy a gyár elődje a „Terrakottaipari manufaktúra” 

már 1851-től termel, 1856-tól a város építészei a pécsi 

polgárházak épületkerámia elemeit Zsolnay Ignáctól rendelték, 

majd fivére Zsolnay Vilmos 1868-ban megalapítja a gyárat és 
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felmérve a piaci igényeket az un. kemény kerámia mellett 

továbbra is készít terrakotta termékeket.) 

 

ERKÉLYEK: Ezeken látszanak legjobban a már 

konszolidálódott épületmozgások. 

 

Az erkélyt az eklektika főképp a faltagolás elemének 

tartotta. Nem ismerjük az eredeti alaprajzi beosztást, de az 

építtetői szándék a közép és sarokrizolitok kiemelésénél 

bizonyára ennél több volt. 

 

Szerkezete befogott acéltartók közé épített vasbeton 

szerkezet, alatta a történeti építészetre utaló álkonzolok 

öntöttvasból. Korlátját öntöttvas anyagú félkeresztmetszetű 

bábok törik meg. 

 

FŐPÁRKÁNY: Koronázó vagy főpárkány, az antikot utánzó 

építészet reprodukálása különböző léptékben. 

 

Alulról felfelé:  1. gerendázati sáv 

 2. képszék, a mi esetünkben 

  a rizalitokon copf stílusra emlékeztető  

  gyümölcsfűzérekkel, egyéb  helyeken  

  medalion díszek virágszirmokkal. 

 3. tagolt főpárkányi un. 

  függőlemez, alatta visszaköszön az 

antik   világ födémgerenda motívuma, ívelt kis  

  álkonzolokkal. Ez tipikusan 19. századi. 

E   függőlemez egyébként járható 

kialakítású, és   a már említett mellvédekkel is ellátott,  

  mögötte részben rejtett csapadékvíz  

  elvezetéssel. 

 

 

 

ÉS AMIRŐL MÉG NEM BESZÉLTEM: 

 

A különböző anyagú elemek rögzítésénél és együttes 

alkalmazásánál a kontaktkorrózió és a hőtágulás problémáit 
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soha nem oldották meg, illetve az előbbit túlméretezéssel, az 

utóbbit sehogy. 

 

Avatott stíluselemző bizonyára még több 

törvényszerűségre mutatna rá. Megítélésem szerint nem 

tévedünk ha a historizmus e több féle korból több féle elemet 

prezentáló produktuma városképi átörökítését és emocionális 

visszacsatolását a mindennapi életünkbe fontosnak tartottuk, és 

a kivitelező mellé odaállítottuk a restaurátort, akinek az 

eredmény köszönhető. 

 

Kulcsár István visszaadta az épület önmagához és a 

városhoz méltó rangját. 

 
 

 KÖSZÖNÖM 

 

 

Orosz László 2009.  

 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Pécs 


