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  A világhírű építész, Lechner Ödön (1845. Pest – 1914. Budapest) a szecesszió korszakának 
egyik legkiemelkedőbb képviselője, akit a magyar Gaudí-nak is hívnak.  

Tanulmányait a Pest-belvárosi Reáltanodán kezdte, majd a József Ipartanodán folytatta, 
1866-1868 közt pedig a Berlini Építészeti Akadémián tanult, de életpályájának korai kezdetei 
Franciaországot is érintik. Miután hazatért, Pártos Gyulával közösen tervezőirodát nyitott. Épületeivel 
elsősorban Magyarország területén találkozunk, de nem feledkezhetünk meg néhány szlovákiai 
városról, és Európa más országairól sem.  
Lechner újító módon nyúlt a tér-tömeg kapcsolathoz, épületeinek homlokzatán pedig gazdagon 
alkalmazta a mázas kerámiát, miközben mindig fontos szerepet szánt a színnek.  Legkiemelkedőbb 
megvalósult tervei közt említhetjük a budapesti Iparművészeti Múzeum (1891-1896), valamint a 
Földtani Intézet (1898-1899) épületét. Szlovákia területén Lechner tervei szerint épült a nagymihályi 
(Michalovce) pravoszláv templom (1905-1910), a Grössling utcai Gimnázium (1906-1908) 
Pozsonyban, és az egykori evangélikus gimnázium (1910) Rozsnyón. 

2013. októberében ünnepelte Pozsony-Óváros a Szent Erzsébet templom, azaz a Kék 
templom felszentelésének 100. évfordulóját. A szecessziós építészet e gyöngyszeme, Lechner utolsó 
alkotása a történelmi korok régi tradíciói szerint épült. Homlokzatát kék mozaik, tetejét mázas cserép 
díszíti. Az ismert Erzsébet legendára utalnak a homlokzaton, valamint a belső kiképzésnél alkalmazott 
virágmotívumok.  
A Kék templom kerek évfordulójának alkalmából rendezett kiállítás 21 darab magyar-szlovák-angol-
német nyelvű tablója Lechner Ödön legismertebb magyarországi és szlovákiai épületeit mutatja be.  
A kiállítás társrendezője Pozsony-Óváros, a Balassi Intézet – Pozsonyi Magyar Intézet és a pozsonyi 
Szent Erzsébet Plébánia. Létrejöttét a Nemzetközi Visegrádi Alap - International Visegrad Fund 
(http://visegradfund.org/) támogatta.  
A kiállítás Pozsonyból érkezett Budapestre, majd Bécsben mutatkozik be.  
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