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A könyvet Hadik András 
művészettörténész mutatja be.

Helyszín: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épülete, 
Wenckheim-palota, fogadóterem, 

a bejárat a Szabó Ervin tér felőli díszbejáraton át.

ROZSNYAI JÓZSEF

MEINIG ARTHUR

A z  é p í t é s z e t  m e s t e r e i

Meinig Arthur a 19. század utolsó évtizedeinek 
és a 20. század elejének termékeny építésze, aki 
szülőföldjéről és tanulmányainak helyszínéről, 
Szászországból érkezett Bécsbe, ahol a színház- 
és palotaépületeiről híres építészpáros, Fellner 
és Helmer irodájába került. Az ő egyik főúri 
megbízásuk, a budapesti Károlyi-Csekonics- 
palota révén érkezett Budapestre, ahol letele-
pedett és a következő két évtizedben a magyar 
arisztokrácia legkedveltebb tervezőművésze lett. 
Mágnásépítészként emlegették korában, paloták 
és kastélyok specialistája volt. Irodájából kerül-
tek ki a Wenckheim-palota (ma a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár központi épülete) és a 
tiszadobi Andrássy-kastély tervei, melyek to- 
vábbi jelentős arisztokratikus megbízásokhoz 
juttatták. Reprezentatív városi építkezésein 
gyakran fordult a barokk és rokokó formái 
felé, míg vidéki főúri házain a Loire menti 
kastélyok stílusát részesítette előnyben. Az ad-
dig historizáló stílusban alkotó építész élete 
utolsó szakaszában, az 1900 körüli években 
néhány jelentős szecessziós alkotással gazdagí-
totta architektúránkat.
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Az építészet mesterei
sorozat eddig megjelent kötetei:

Hauszmann Alajos (1847–1926)
Ybl Miklós (1814–1891)

Lechner Ödön (1845–1914)
Feszl Frigyes (1821–1884)

Medgyaszay István (1877–1959)
Steindl Imre (1839–1902)
Vágó József (1877–1947)

Komor Marcell (1868–1944)/
   Jakab Dezső (1864–1932)

Toroczkai Wigand Ede (1869–1945)
Pollack Mihály (1773–1855)

Korb Flóris (1860–1930)/
   Giergl Kálmán (1863–1954)

Hudec László (1893–1958)
Lajta Béla (1873–1920)

Schulek Frigyes (1841–1919)
Hild József (1789–1867)

Az építészet mesterei sorozat
DOKUMENTUMTÁRÁBAN:
Pierre Vago: Egy mozgalmas élet
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