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Maďarská secese 

 

 V rumunském městě Tirgu Mures a v maďarském městě Kecskemét se nacházejí 

ukázkové budovy tzv. maďarské secese. Jedná se o specifický styl, který v sobě kombinuje 

prvky universalistické secese, prvky vernakulární architektury a orientální motivy.  

 

 Než přistoupím konkrétně k jednotlivým architektům a k jejich stavbám, pokusím se 

stručně charakterizovat samotný styl secese a vymezit v něm místo maďarské secesi.  

 Určité tendence se začaly objevovat na různých místech Evropy nezávisle na sobě. 

Jedním z prvních hnutí, předznamenávajících další dění, bylo anglické hnutí Arts and Crafts, 

které bojovalo proti odlidštění práce v industriální výrobě. Přiklánělo se k řemeslné výrobě 

 a k používání přírodních forem a motivů.  

 Důležitým momentem pak bylo otevírání se Japonska Západu v druhé polovině 

19.století a pronikání japonského umění do Evropy. Nejprve se jednalo o pouhou módní 

záležitost (portréty západních žen v kimonech), později však byla objevena celá podstata 

japonského uměleckého cítění, které pro svou kompoziční asymetričnost a básnickou inspiraci 

bylo secesními umělci velmi oceňované.  

Během 80.let 19.století se postupně řada různých tendencí stmelila do jednoho 

koherentního stylu. Tempo stále ale udávalo několik významných osobností: v Belgii Henry 

van de Velde a Victor Horta, ve Vídni Otto Wagner, Josef Maria Olbřích, Josef Hoffmann a 

Adolf Loos, v Barceloně Antonio Gaudí.  

Jednotlivá centra se od sebe dosti lišila. Zatímco stavby francouzských a belgických 

architektů působí díky použitému sklu a litinovým konstrukcím velice odlehčeným dojmem, 

vídeňská škola kladla důraz na použití kubických tvarů, na racionalismus a jednoduchost.  

Zvláštní postavení zde má Katalánsko. Gaudího stavby jsou mohutné, mají působit 

jako veliké sochy, jsou celé pokryty keramikou a mozaikami. To vše je odvozeno z inspirace 

arabskou kulturou. Podobně je Ödön Lechner, hlavní představitel maďarské secese, ovlivněn 

tradiční maďarskou kulturou i orientálními prvky a tureckými motivy. Paradoxně má tedy 
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maďarská secese nejblíže k secesi Barcelonské. Gaudí i Lechner se ale nikdy nesetkali a jejich 

díla vznikala nezávisle na sosbě.  

 Přes odlišnosti jednotlivých center lze secesi charakterizovat jako jednotný styl. Uvádí 

se, že pro secesi je charakteristická ornamentálnost, lineárnost, plošnost, záliba v barvách a 

estetické využití rozličných materiálů.  

 Základem je tedy ornament. Ornament zde ale není jen něco přidaného, pouhá ozdoba. 

Pro secesi je ornament samou podstatou umění. Dále je to lineárnost, důraz na linii. Cílem je 

vytvořit dojem nenásilného pohybu v ploše, kdy jednotvárnost je vyrovnána barevností. 

Barevnost tu není pouhou charakteristikou předmětu, ale je to hodnota sama o sobě. Barvy 

nejsou náhodné, pracuje se s harmonií a kontrastem.  

Pro secesi jsou typické organické tvary, motivy z fauny a flory a charakteristická je i 

záliba v primitivních a amorfních organismech. Když došlo ke zdokonalení mikroskopu, 

otevřela se secesním umělcům celá říše hmyzu. Barevnost motýlích křídel a perleť krunýřů 

byla inspirativní zejména pro secesní šperkaře.  

 Těžiště secese leželo v užitém umění, v interiérovém designu a v knižní grafice. 

Obzvlášť zde byla oblíbená ornamentální arabeska s abstraktními i zoomorfními a 

vegetativními prvky.  

 Lechner, Gaudí i Wagner se vlastně snažili vytvořit nový antihistorický univerzální 

sloh, který by vycházet z organických a biomorfních forem. Ač byl deklarován odklon od 

napodobování historických slohů, akceptovala secese jako zdroj inspirace gotiku a především 

manýrismus.  

 Secese je v podstatě umění městských elit. Chybí zde nějaký společenský protest proti 

sociálnímu bezpráví, který je třeba naznačen v hnutí Arts and Crafts. Naopak je plná nálady 

fin de siecle – sentimentu a cynismu.  

  

Tirgu Mures 

 Stavby v Trigu Mures, palác kultury a prefektura, jsou dílem dvou pokračovatelů  

v Lechnerově pojetí secese Marcella Komora a Dezsö Jakaba. Jedná se o typické stavby 

v duchu maďarské secese, kdy universalistický sloh má být i slohem národním. Na fasádách a 

na střechách je použita keramika a obklady od firmy Zsolnay. Dále je pracováno s místní 

vernakulární architekturou (maďarskou i sedmihradskou) a motivy lidové kultury jsou 

kombinovány s prvky perské a indické architektury.  

 Palác kultury byl postaven v letech 1911 až 1913, tedy v době, kdy byl v Tirgu Mures 

starostou György Bernárdy. Ten je spojen s celkovou modernizací města. Nechal vybudovat 
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veřejné osvětlení, kanalizaci, vodárnu, otevíral školy a galerie a vůbec je spojen s velkým 

vzestupem úrovně města.  

 Vítězný návrh měl mít původně dvě patra, ale György Bernárdy prosadil, aby 

realizovaná stavba byla o patro vyšší.  

 Na průčelí jsou pod okny ve druhém patře umístěny reliéfy maďarských spisovatelů 

19.století, kteří se narodili v Sedmihradsku. Pod okny v prvním patře pak jsou reliéfy 

znázorňující sv. Alžbětu Uherskou, bratry Jánose a Farkase Bolyai, matematiky z přelomu 18. 

a 19.století, podle kterých je i pojmenovaná knihovna Bolyai-Teleki v Tirgu Mures, a reliéf 

s motivy z opery Bánk bán od skladatele velkých maďarských oper s historickou tematikou a 

také autora maďarské hymny Ference Erkela. Takovéto použití reliéfů s historickou tématikou 

je vedle typické barevnosti a využití keramiky na fasádě, v interiéru i na střešní krytině 

odkazem na pojetí maďarské secese Ödönem Lechnerem.  

 V paláci sídlilo do roku 1957 kino, nacházela se zde první rumunská divadelní škola, 

poté divadlo a různé umělecké akademie. Dnes zde sídlí mimo jiné i okresní knihovna.  

 Sousední budova prefektury vznikala v letech 1906 až 1907. Uvádí se, že byla 

navržena podle Lechnerovy radnice v Segedíně. Podobnost je ovšem na bázi prostorového 

řešení, půdorysu a použití podobně vysoké věže. Lechnerem přestavěná radnice v Segedíně je 

totiž ryze novobarokní.  

 I na budově prefektury byly použity typické ornamenty z barevné keramiky a 

v hlavním sále byla malovaná okna s postavami maďarské historie. V šedesátých letech ale 

stavba prošla necitlivou renovací. Z bývalé radnice se stalo sídlo místní komunistické strany a 

řada původních prvků byla odstraněna.  

 

Kecskemét 

 V maďarském městě Kecskemét se nacházejí stavby dvou významných maďarských 

architektů Miklose Ybla a Ödöna Lechnera. Miklos Ybl stojí trochu stranou. Je o celou 

generaci starší než Lechner, patří sice k předním představitelům maďarské eklektické a 

historizující architektury, ale v Kecskemétu má pouze jednu stavbu. Více je zde zastoupen 

sám tvůrce specifické maďarské secese Ödön Lechner.  

 Ödön Lechner se narodil 27.dubna 1845 v Pešti. Pocházel z bohaté a umělecky 

založené rodiny. V pramenech se objevují maďarští malíři jménem Lechner od 18.století.  

 Po absolvování střední odborné školy Ödön Lechner studoval na polytechnice a 

v letech 1866 až 1868 na berlínské Bauakademie, kde v té době působil i Karl Friedrich 
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Schinkel. V mladém věku se oženil a po svatbě strávil jeden rok v Itálii, kde se nechal 

inspirovat florentskou renesancí.  

 Pro Lechnerovo první období ( bývá datováno lety 1867 až 1875) je charakteristická 

spolupráce se spolužákem z Bauakademie Gulou Pártosem. Navrhovali především obytné 

domy v duchu eklektické architektury. Typická je zde práce s prvky florentské renesance. Do 

tohoto období spadá obytný dům v Kecskemétu, u kterého jsou poprvé použity v nárožních 

výklencích sochy postav z maďarské historie. S požadavkem, aby umění vykazovalo i nějaký 

národní charakter, přišli již romantici v čele s Frigyesem Feszlem. Na jejich myšlenky pak 

koncem 19.století navázal právě Lechner. Zatímco u této počáteční stavby odkazují na 

národní inspiraci jen použité skulptury, v pozdějších letech se u Lechnera stávají nacionální 

prvky jednou z hlavních charakteristik budov i celého stylu.  

 Další významnou stavbou prvního období byla bruslařská hala v Pešti. Eklekticky 

v sobě míchala prvky různých historických slohů, především italské renesance, s prvky 

lidového umění. Hala byla ovšem před nedávnem stržena a na jejím místě by měla vyrůstat 

hala nová.  

 Po náhlé smrti manželky byl Ödön Lechner otřesen, a jak píše ve svých pamětech, 

nemohl déle zůstat v Uhrách. Odcestoval do Paříže, kde našel útočiště v ateliéru Klementa 

Parenta. Když se po třech letech vrátil domů, byl silně ovlivněn francouzskou renesancí a byl 

odhodlán, po opětovném navázání spolupráce s Gyulou Pártosem, spojit prvky francouzské a 

italské renesance nově i s prvky maďarského folkloru.  

 Pro toto období je typický obytný dům Penzijního ústavu maďarských 

železničářů v Budapešti z let 1881 až 1884. Ze stejné doby pochází i Thonetův dům, na 

kterém je zajímavé, že jej Lechner navrhl přesně v duchu tzv. Chicagské školy. Základem 

stavby je litinový skelet a dispozice je řešena následovně: v přízemí se nachází obchod, 

v prvním patře dílny a nad tím vším pak obytné prostory.  

U těchto staveb je na fasádě poprvé použita pro Lechnera tolik typická keramika. Užití 

keramiky je jeden z těch momentů, kdy lze Lechnera připodobnit ke Gaudímu. Keramiku ale 

samozřejmě nepoužívali jen tito dva architekti. Ke konci devadesátých let devatenáctého 

století navrhl ,inspirován Lechnerem, Otto Wagner svůj Majolika Haus ve Vídni, kde je na 

fasádě také použita keramika.  

 Svým způsobem zlomovou událostí byla zakázka na přestavbu radnice v Segedíně. 

Lechner byl limitován původním stavem radnice a tak si i jeho přestavba zachovala 

novobarokní tvář. Vydobyl si ale respekt a začal získávat více a více pracovních nabídek. Do 

této vlny spadá i výstavba husarských kasáren v Kecskemétu roku 1887.  
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 V roce 1889 odcestoval Ödön Lechner společně s Vilmosem Zsolnay, hlavním 

Lechnerovým dodavatelem keramiky, do Anglie. Během návštěvy studovali oba dva 

orientální keramiku vystavenou v muzeu v South Kensingtonu. Domů si Lechner přivezl 

silnou inspiraci orientem a také moderní anglickou architekturou.  

 Vrcholem následujícího tzv. anglického období je radnice v Kecskemétu z let 1890 až 

1897. Sám Lechner tvrdil, že se při této stavbě snažil záměrně vyhnout schématům italské 

renesance a dalších schémat historizujících stylů. Snažil se zabránit všem odkazům na Vídeň 

a její architekturu. Lepší je, říká Lechner, zaměřit se na sledování vlastních dějin a vlastní 

kultury, a tyto tradice pak sladit se stylem současné anglické světské architektury.  

I když se tedy podařilo vyhnout se tradiční rakouské eklektické architektuře, radnice 

v Kecskemétu zase odkazuje na soudobou anglickou architekturu, která pracovala s prvky 

anglické gotiky.  

Kromě jiného je v budově radnice zasedací síň, kterou freskami s událostmi a 

osobnostmi maďarské historie vyzdobil Bartalan Székely.  

Cesta do Velké Británie usměrnila Lechnerův pohled na východ, na orientální umění a 

na roli, kterou hrálo orientální umění pro maďarskou kulturu. Společně s teoretikem Jozefem 

Huzsku se snažili hledat pravé kořeny maďarského lidového umění v Asii – v Persii a v Indii. 

Nadále tak měl Ödön Lechner používat čím dál více keramiky a místo inspirací v gotice či 

v renesanci se měl nechat inspirovat perskou a indickou estetikou. Položil tak základy, na 

kterých bylo možno dále vytvářet specifický maďarský národní styl.  

Možná nejzásadnější a jistě nejodvážnější Lechnerovou stavbou je Umělecko-

průmyslové muzeum v Budapešti. Celá fasáda je plná keramických obkladů, které se střídají 

s malovanými ornamenty na reliéfní omítce. Asijská inspirace se potkává s prvky maďarské 

vernakulární architektury. Nad hlavní výstavní halou se na železných sloupech vypíná 

skleněná střecha. Stěny haly byly také původně orientálně pestrobarevné, ve dvacátém století 

ale byly v duchu purismu přebíleny.  

Umělecko-průmyslové muzeum bylo natolik invenční, že odradilo investory od další 

spolupráce s Lechnerem. Dominantním slohem v Budapešti na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století byla totiž konzervativní a daleko méně invenční novogotika reprezentovaná 

Ignácem Alpárem. Lechner musel navrhovat tedy umírněnější stavby, jako byl kupříkladu 

Geologický institut v Budapešti z roku 1897.  

Postupně se Ödön Lechner dostával do izolace. Dostával zakázky jen na menší, 

povětšinou soukromé, stavby. Jednou z posledních větších budov byl bratislavský kostel sv. 

Alžběty známý jako Modrý kostolík, protože je celý obložen modrou keramikou.  
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K roku 1910 se potom váže poslední zakázka pro Kecskemét. Jedná se o 

nerealizovaný návrh na vodovodní věž. Padesátimetrová vejcovitá stavba měla stát uprostřed 

hlavní Kecskemétské Rakoczyho třídy. Tato železobetonová věž měla být obložena bílými a 

barevnými keramickými kachlemi a v popředí měla stát veliká socha Františka II. Rakoczyho. 

K realizaci však nedošlo pro nedostatek financí.  

Ke konci života byl ještě Ödön Lechner spolu s Otto Wagnerem oceněn za celoživotní 

dílo a účastnil se mezinárodní výstavy v Římě. Vyhrál také soutěž na pamětní kostel Franze 

Josefa v Budapešti. Ten ale zůstal nedokončen, protože roku 1914 Ödön Lechner zemřel.  

Co bylo typické pro jeho dílo: z počátku vycházel z eklekticismu historizujících slohů, 

tyto prvky pak začal kombinovat s prvky vernakulární architektury i s odkazy na kořeny 

maďarské kultury, které se snažil hledat v orientu; všechny tyto tendence navíc byly 

navlečeny do secesního kabátu. Od devadesátých let pak začalo být jeho dílo jednodušší, 

jednolitější a mělo organičtější charakter. Vždy také používal veskrze moderní – secesní 

materiály, jako je železo, železobeton, litina a sklo.  

Ke konci života se začala utvářet skupina mladších architektů, kteří se snažili 

pokračovat v Lechnerově odkazu. Nejvýznamnější jsou autoři Paláce kultury a budovy 

prefektury v Tirgu Mures – Marcell Komor a Dezsö Jakab.  

Po roce 1910 pak přišla nová skupina – tzv. mladí v čele s Károly Kósem. Zatímco 

Lechner a jeho následovníci vždy pracovali s lidovými prvky v duchu universalistické secese 

a zcela volně je tedy mohli transformovat, Károly Kós kopíroval do svých staveb celé 

struktury z vernakulární maďarské a zvláště sedmihradské architektury.  

Koncem dvacátých let se pak začal do vlasti vracet první absolventi Bauhausu. Pro ty 

byl Lechner samozřejmě zcela nepřijatelný. O rehabilitaci maďarské secese se postarala až 

generace sedmdesátých let dvacátého století a příchod maďarské organické architektury. 

K Lechnerovu odkazu se tak přímo přihlásil například Imre Makovez.  

 

Miklos Ybl, jeden z nejvýznamnějších maďarských architektů, se narodil roku 1814. 

Studoval na vídeňské Technische Hochschule a během studií pracoval pro stavitele Heinricha 

Kocha. Uplatnil se kupříkladu při stavbě pohřební kaple Kinských v Budenicích. Mezi lety 

1840 a 1842 studoval Ybl na Akademie für Bildender Künste v Mnichově, kde zrovna působil 

i nejvýznamnější německý klasicistní architekt Leo von Klenze a v novorománském stylu 

tvořící Friedrich von Gartner. Tito dva architekti a prostředí nově se rozvíjejícího Mnichova 

za vlády Ludvíka I. Bavorského ovlivnili Miklose Ybla v jeho další tvorbě.  



 - 7 - 

Pro novoklasicistní a novorenesanční stavby Miklose Ybla je charakteristická 

harmonie mezi interiérem a exteriérem staveb s tím, že interiér často sám navrhoval. Typické 

je i citlivé začlenění soch, obrazů a užitého umění do celkového charakteru stavby, vše 

v duchu eklekticismu a historismu.  

Nejdůležitější Yblovy stavby se nacházejí v Budapešti. Jsou to především budapešťská 

opera, budapešťská celnice a dále řada paláců. Ybl také pokračoval na stavbě baziliky 

sv.Štěpána a na přestavbě královského paláce. V Kecskemétu realizoval Miklos Ybl pouze 

stavbu evangelického kostela v ulici Aranijanoš.  

Od roku 1953 se v Maďarsku uděluje prestižní cena Miklose Ybla pro nejlepší 

architekty.  

 

 

 

Literatura:  

Mráz, Bohumír: Secese, Praha 1971  

Fahr-Becker, Gabriele: Secese, Praha 2007  

Pijoan, José: Dějiny umění 9, Praha 1991  

Frampton, Kenneth: Moderní architektura : kritické dějiny, Praha 2004  

Hadik, András: Ödön Lechner, Budapešť 1991 (katalog k výstavě ve Slovenské národní 

galerii)  

Bakonyi, Tibor: Lechner Ödön, Budapešť 1981  

Kismarty-Lechner, Jenö: Lechner Ödön, Budapešť 1961  

Lexikon der Kunst, Lipsko 1968-1978  

The dictionary of art, New York 1996  

 

kecskemet.hu  

tirgumures.ro  

 


